
F ransanın mali 
vaziyeti iyi değil 

- Bugün 4 üncü sayı fada -

Birhizmtet 
Yakıt, okuyucularının yavrula
nn• ilk mektep kitaplarını 
hediye ediyor. TafsllAhnı 

bekleylnlz 

apon-taaruzu birdenbire şiddet .i 
Cenevrede mülikatlar 
Hariciye vekilimiz M. 

Grandiyle görüştü 
Heyetimizin yakında dönmesi muhtemel 

~ 

\ 

Tevfik Ra.-u a. 
Cenevre, 25 (Hususi) - ltalya 

Hariciye nazın Sinyor Grandi 
bunya gelmiı, istasyonda Türki
ye Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
B. tarafından karşılanmıştır. 

Dost ltalya ve Türkiye Hari· 
ciye nazırlarının mülakatı pek 
lanıimi olmuş, M. Grandi Tevfik 
beyi kendi otomobilile oteline 
kadar 1r6tftrmU,tOr. Tevfik Rüştü 
a pıen ~,.. .. 
nazın M. Mihalakopulosu da is
tasyonda karşılamışbr. Türkiye 

M. Grandi 
Hariciye vekili Cenevredeki te
maslarına devam etmektedir. 
Tevfik Rüıtü beyle Yunan Ha-
riciye nazırı M. Mibalakopulos 
ve M. Marinkoviç arasında bir 
mülakat yapılmıştır. 

Silahların tahdidi konferansına 
iştirak eden heyetimizin birkaç 
gün sonra Tilrkiyeye hareketi 
muh le meldir. Murahhaslarımııdan 
Tevfik B. bu_gii~lerde hareket 
ede&ktir. IConfet.an• uzadığı talE
tirde Tnrkiyeyi Paris veya Bern 
sefirlerinden biri temsil edecektir. 

Harp devam ediyor 
Dün Çinliler terke mecbur oldukları 

siperleri tekrar aldılar 
Şanghay, 25 (A.A.) - Çapei· 

ilin Japonlar tarafından topa tu • 
lulnıaaı, kasabada mülhit bir yan 

gın zuhuruna ıebebiyet vermittir. 
Kasaba, 400 metre murabbaın • 

1 Alttaraf ı 2 inci sayı fada 1 

Güneş ve Sıhhat ! 
Dere etttiğimiz 

reaınio g6aterdiğ 
111&nzara, ıu kara 
lrlf gilnllnde size 
Grperti Yermiyor 
lllu? lsviçre dağ-
1•rında kar kıya
llıet dart bir ta
rafı larllllfken bu 
letinıli kDçlik, çı
:~ çıplak, ayak
-.rında kızak,spor 
tapıyor. Bu Dr-
ttrtinin sebebi, 
ı.~ •porlanna a
, ... ,llbf olmamız 
~~~· Fakat souğa 
"""'"• tabiatın me
~•tlerine mil· ,ı 
d lıaınnıu bir hal-

• Yetifen bu 
'••runun b0 Tn k Old ~ ır r 
1 uaunu ıize söy ;:1c. .içinizdeki 
~IDID yerine 
~iui kaim 
&.. , aamnz. 

lata!"'bllz kOçük sporcunun iımi Metin B. dir. Metin B., 
r.cte bul valisi Muhittin B. in otludur. Metin Muhittin B. Isviç· 
..... leyzinde bir klinikte bu bale geldi. Avrupada zaif. çocuk
\atL!L 0 etvü nemalarını temin için her giin yeni yeni usuller bulup 

""il ediyorlar. Beşinci aayfamızdaki yazıyı okuyunuz. 

• 
Ihtikir komisyonunun tetkikab 

müsbet netice verdi ! 
A'.lpullu fabrikasile on qç bayii hakkındaki 
mazbata_yarın müddei umumill2'e veriliyor 

Müddeiumumilik tarafından 
vuku bulan ihbar üzerine konten
jana dahil maddeler üzerinde ih
tikir olup olmadığını tetkik et.mek 
üzere vilayette bir komiıyon tef -

M. Kemal Bey 

kil edilmitti. Mektupçu Oımanı 
beyin riyaıetindeki komisyon dün 
vazifesini kısmen bitirmiş ve ka
rar verdiği kısım hakkında mazba 
taıını vilayet makamına tevdi et
miıtir. 

Komiıyon tarafından üç gün 
zarfında yapılan ilk tetkikat, Al -
pullu teker tirketiyle on üç bayii
ne inhisar etmiş ve bu huıuıta 

Darillbedayi san'atk!rlarından l\1 Ke
mal bey evvelki sene ebemmiyetlice bir 
rahatsızlık geçirmiş -- - · 

ve Hcvbeli adada ---• 
, müıpet karar verilmiştir. 

rin kara tarikiyle lıtanbula ıetl• 
rilmeıinin fazla masraflı olacağı 
anlqılmıı ve ıekerler Upktan iz· 
mire kadar kara yoluyla ve İzmir. 
den de evvelki gün hareket eden 
Saadet vapuruyla ıehrimize gön • 
derilmiştir. Saadet vapuru dün ak· 
ıam üzeri limanımıza gelmiftir. 
Şekerler bu gün çıkanlacak ve ya• 
rın lıtanbul piyasasına arzedile • 
cektir. 

tedavi edilmişti. Ta
mamlyle iyileşerek 

tekrar sabno haya· 
una avdet etmiş o
lan kıymetli trtls
tlmiz, bu 11nı muh
telif piyeslerde ken
disine verilen va
zifeleri muvaffakı

yetle ifa etmişti. 
Ilu suretle bir SC· 

ne çalışarak yoru· 
lan M Kemal be
yin bir müddet 
Avrupa kılinikle· 
rinden Qirlo le is: 
drahat etmeel fay- M. Ke.ftaj "
dah görülmilş ve Jsuınbul belediyesinin 
maır yırdımile mumaileyh dün Vıyanaya 
harcı.et etmiştir. Hu seyahat Türk tiyat· 
rosunun muvaffak ve kıymetli unsurla
rınqan biri olan l\1. Kemal beyi gelecek: 
temsil mevsiminde daha sağlam, daha 
sıhhatli bir halde tekrar sahnede görmek 
lmkı\nını verecektir. 

Akialerı 

Muharrirler diyarı 
itiraf edelim ki. midemizin gıdası· 

ını düşüNMkten, bafımuın gıdaaını 
diifünmiye vakit bulanuyoruz. Mem
leketteki okuyucu adedi, Babıdli yo • 
kufUndakl yancı adedinden daha çok 
değUdir! 

Umuyorduk kl, harf inlcıldbı, oku
maktaki gü~lüğü kaldıracak ve mUlet 
mektepleri bir kapcaından tabur tabur 
giren ümmUeri, öbür kapunndan okur, 
yazar efendUer halinde hayata salı • 
verecek-. 

Aradan dört sene geçti. Neticeye 
bakıyorum: Gazete satıflan, e•ki mik· 
tarı henüz bulmamıttır. Kitap satışı 
çok durgundur. Mecmuacılık ölmüş
tür. 

Fakat, okuma vadisindeki bu Is· 
tekalzliğe mııkabU, yaznıa aalıaamda 
canlı bir kımıldanış var: Harf inkıld
bından sonra poata variddtr haylı ço
ğalmıf ! 

Demek kl, uzun cehalet yıllannın 

Kontenjana dahil şeker ıatan 
19 ıerbeıt ticarethane hakkında 
da komiıyonca tetkikata devam 
olunmaktadır. Yarın, nihayet 
pazar günü onların da mazbatala
rı makamı vilayete verilecektir. 

Alpullu şirketiyle on üç bayii 
hakkındaki mazbata vesaikiyle be 
raber yann müddeiumumiliğe tev 
di olunacaktır. 

ihtikar komisyonu, piyasada 
lüzumu kadar şeker mevcut oldu
ğu halde Alpullu şirketinin şeker 
fiatlarım yükseltmekte mühim bir 
imi1 olduğunu görmüş ve verdiği 
,mü- pet kararda bu noktayı bütün 
•abı mucibeaiyle zikretmiıtir. 
XalaYe, beqlltn meseleleri henüz ko 
mİ•yona tevdi edilmemiıtir. 

Utak ıeker fabrikuından lı -
tanbul piyuuına 30 vagon ıeke .. 

Şekerler burada, fabrikanın 
hi11edarlarından olan Sanayi ~ 
Maadin bankaıı vasrtuiyle 34,S 
lira üzerinden satılacaktır. 

lıtanbuldaki ıeker buhranı ve 
fiat yükselişi .meıeleıi bu ıuretle 
bitmiş olacaktır. 

Ticaret müdiriyeti dün beledi· 
yeye bir tezkere yazarak ıeker 
buhranı mevcut olduğu gibi ahi • 
ren piyasaya ihtiyacın fevkinde şe 
ker geldiğini bundan baıka kon • 
tenjan liateıinde de kafi miktarda 
~eker bulunduğunu ve binaenaley"' 
bakkal, küçük eınaf ve peraken
decilerin şeker fiatlarını yükselt • 
melerine hiç bir aebep olmadığını 
bildirmit ve buna teıehbüa eden • 
ler hakkında takibat yapılmak ii • 
zere iıimlerinin tesbit edilmesini 
iıtemiıtir. 

Güzel bir cemile 
Amerika sefirinin kızı, Türk kanunu 

medenisine göre nikahlandı 

Yeni evliler ve nlklh merasiminde bulunanlar 

karanlığı ~e bunalanlar, harfleri Amerika ıefiri Mr. Grew'in 
öğrenlr öğrenmez, kitaba, gazeteye kızı Miı Anita Grew'le Amerika • 
aanlacaklanna, kağıda, kaleme sa.. nın Budapeıte ıef areti kitiplerin
nlıyorlar / den Mr. Robert English'in evlen· 

me merasimi dün yapılmıthr. 
Amerikanın Türkiye sefaretin

de bulunduğu müddet zarfında 
[ Alttarafı 6 ıncı Sa) ıfnda ] 

Okumadan ziyade yazmayı sever =======,==== ===============-

lnaanlar olduğURlllza ikinci misal de Alf b k • d ' 
talebe m~c~alarıdır. H~ft~ geçmi.. ons ayra peşın e e 
yor ki, gozume, mekte.9 umu tapyan 
bir mecmua Uifmesin... Demek, çocuk
larımız da kari olmadan muharrir ol
mak hevesindedirler! .. • 

1 

Memur yazıyor, muallim yazıyor, 
esnaf yazıyor, talebe yazıyor, genç 

ı yazıyor, Uıtlyar yazıyor, çocuk gazı· 
f yor, herkes yazıyor_ 

Bu okuma hevessizliği ve yazma 
hevesi biraz daha devam ederse, kor .. 
karım ki, Türkiye, ahalisi yalnız 
muharrirlerden mürekkep garip bir 
diyar olacak! 

Yuaut Zira 

Sabık kıra) bir şe;~f esirgemiş fakat 
mukabilinde bir hediye almış .. 

Evvelki gün tehrimizden hare
ket eden ıabık lıpanya kıralı Al • 
fona, dün iıittiğimize göre, çar -
ıamba ıabahı yaptığı gezinti eı • 
nasında Zincirlikuyuyla Maalak a· 
raaında keçilerini otlatan bir ço • 
bana teıadüf etmiıtir. 

Alfons dikkatle baktıktan ıon· 

ra yanında bulunan Dülc dö Miran 
daya: 

"- Bu çoban, lıpanyol ço • 
hanlarına ne kadar benziyor! 

Keçiler de lıpanyada gördük· 
lerimiz gibi .• insan yabancı bir 
toprakta bulunduğunu bilmese .ı. 

[ Alıwafı 6 mcı sayıfada j 
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Maarif Vekili ·-0-~-~·-u~-1 ı--S-o~n--T-e_l_g_r_a~l .... l_a_r--.. 
Ankaraya gitti Hari~i 
Şehrimizde bulunan Maarif ve· 

kili Esat B. dün akşamki trenle 
Ankaraya dönmiiştiir. 

Mekteplere tamim 
Vek?letten dün bütün ecnebi 

ve akalliyet mekteplerine gönde
rilen bir tamimde, Turkçe ders· 
leri hakkında evvelce gönderilen 
tamimin· tatbik edilmemesini ve 
eskisi gibi Türkçe derslerinin 
okutu'masınm mecburi olduğu 
bildirilmistir. 

Milli vapurcular 
ve gümrük resmi 

B. M. Meclisinde 
Posta kongre&• mukarreratına 

alt kanunun ikinci müza
keresi yapıldı 

Ankara, 25 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bu gün reis vekili Refet 
Beyin riyasetinde toplanmıştır. 
Bazı .meb'usların mezuniyetleri 
hakkındaki riyaset divanı tezke -
resi kabul edilmiştir. Müteakiben 
Londra posta kongresinde ittihaz 
edilmiş kararlara ait vesikaların 
tasdikine dair kanunun ikinci mü
zakeresi yapılarak kabul edilmiş
tir. Meclis pazartesi günü topla
nacaktır. 

Resmin eski tarife Uzerinden 
ahnması hakkında henUz 

emir gelmedi 
Vapurcularm, ellerinde bulu

nan vapurların gümrük nosim
lerinin eski sahiplerinden alın
ması Jbım geldiğini ileri sür-

Tekaütlük için 
Dahiliye vekAleti yaş 
müddetini teshil etti 

dükleri malumdur. Bu hususta 
vapurcular birliği ikinci reisi 
Hakkı bey demıştir ki; 

- Bu iş için mahkemeye 
müracaat etmekle beraber An
.karaya da bir memur göodeı·· 
miştik. Bu memurumuzdan al-
dığımız bir telgrafta alakadar 
makamların gümrük resminin 
yeni tarife üzer ndcn, yani ton 
başma 400 kuruş olarak deii• 
eski tarıfeye göre, yani 75 ku-
ruştan tabsili Jbım geldi~inin 
lstanbul gitmrüğüne bildirildiği 
kaydedilmektedir.,, 

Halbuki bu mesele hakl<mda 
dün gümrük başmüdürü Seyfı 
bey kendisiyle görüşen bir mu-
harririmize şunlara söylerd~tir: 

- Böyle bir emir henüz gel
miş değildir. Ve şimdiki vazı
yet de eski tarife üzerinden güm· 

rUk resminin alıqması yo'.uııda
dır kendılerine tebliğ ettik. 
Milddetin dolmasını heklivonıı.,, 

Kınalıadada yangın 
Dün gece saat 22 kararlarında 

Kınalıac.ada bir manav dül<ki 
nından yangın çıkmış ve saat 
bire kadar devam etmiştir. Yan· 
gmm çıktığı dükkim tamameo 
yandıgı gibi etraftaki dükkan
lar da vanmıshr. 

Rus teklifi reddedildi 
Cenevre, 25 (A.A.) - Tahdidi 

teılihat konferansı umumi komis
yonu Savyetler murahhas heyeti 
tarafından teklif edilen projeyi 
tetkik etmiştir. 

M. Litvino' nolrtai nazarı hak 
kında izahat vermİ§ ve ancak bü
tün silahların emniyet ve selameti 
için fili bir teminat te~kil edeceği 
fik,."ni müdAfaa etmiştir. 

Türkiye hariciye vekili Tevfik 
Rüstü bey, Sovyet murahhas he
yetinin teklif ettiği projeye taraf· 
tar olduğunu, bununla beraber 
Türkiye hükumetinin hak;ki bir 
müsavat gözetilmek şartivle bu hu 
susta miimkün mertb0 e iler; frİttni
ye matuf her hangi bir teklifi de 
terviç edeceğini beyanatına ilave 
eylemi~tir. 

lran ve Alemn nıurahhasları da 
Sovyet projesini iltizam etmi§ler -
dir. 

Yunan murahhası M. Pnlitis, 
Savw'!t te'"lifini zamanınz bulmuş. 
şi.mdilik sHSJıl?.rın tezyid"ni dur -
d· rmak kafi oldusunu söylemi§ -
tir. 

ispanya mur~.hhası, Sovvet nro
le!İnin bas1t l'lJduf;unu sövlemi~ ve 
fnp-1li'7. t<'kHfi.,.,;n ~'>vvet t<>lcl"fiyle 
birle$tirilmesini talep etmiştr. 

Komi~yon Sovyet proJesının 
red'1ine kıı,.Rr verm1stir. 

lctima, M. Madar"aaa'nin tek
lifi dairesinrle yeni bir karar sure
ti orojesi kaleme alınmasına im -
kan brrRkm~ k üzere muvakkaten 

Yunanistana idhal edilecek 
konserveler 

Yunanistana ithal edilecek her 
nevi komerve kutularımn üzerine! 

Ankara, 25(Vakıt)-Dahiliye ve 
kaleli, kaymakamlar, mülkiye mü
fettişleri, polis müdürleri ve na
hiye müdürleri gibi yorucu mesa
ide bulunanların tekaüt müddet • 
leri hakkında bir (Tahdidi sin) 
kanun layihası hazırlamı§ ve mec
lise vermiıtir. 

Layihaya göre tekaüt kanunu 
ile memurların tekaüt müddeti o
lan 65 ya§ bu memuriyetler i.çin 
50 - 58 arasında tesbit edilmit -
tir. 

Buna nazaran f U yatlarda te -
kaüt edilec,.~1 .. rdir. 

Baş mü{ et~: ı 58, birinci ıınıf 
miifottiş 5' i • i sınıf 52. 

Birinci s• .. kay.makamlar 56, 
ikinci sınıf kaymaakmlar 54, ü
çün--ü sınıf kavmaakmlar 52. 

Birinci ımtf nahiye müdürleri 
54. ikinci sınıf nahive müdürleri 
52 iiçüncü sınıf nahiye müdürie
ri 50. 

Annesini ve kız kar
deşini Hldilren dell 

Ankara, 25 (Vakıt) - Bu
rada feci bir vak'a oldu: 
Hacı Recep mahallesinden 
Hüseyin oğlu Aziz isminde 
bir tadr, evinde otururken ansızın 
çılchrrm,trr. 

Aziz efendi bu sırada eHne ge
çirdi 1i bir bıçakla valdesini, hem
tiresini ö!dümıüttür. 

Aziz efindi bu cinayeti mütea
kip yakalanmıt. tıbbı adlide mü -
ıahede altına almmıthr. 

Zabıta tahkikata deva.m etmek 
tedir. 

Mazgirt kaymakamı 
vefat etti 

Ankara, 25 (Yakıt) - Mazgirt 
kaymakamı Ali Rıza bey Elazize 
giderken vefat etmiştir. 

Ankaraya gene 
kar yağıyor 

Ankara, 25(Vakrt)Burada sabah 
tanberi kar yağmıya baılamı§tır. 
Her taraf bembeyaz bir örtü altın
dadır. 

Tohum lsllhı kongresi 
Ankara, 25 (A.A.) - Tohunı 

ıslah kongresi bu aünkii içtim ın
da i!;lah edilm"s tohumların teksir 
usulleri, tevzileri, kontrolları hak

1 kında mfüı:ak•rede bt1lunmuştur. 

Hlndistanda kaç kişi 
mahkOm oldu 

Yeni Delhi, 25 (A.A.) -Dahi
liye nazırı, turayı devlette 1930 
- 1931 senesi zarfındaki silahsız 
itaatsizlik mücadeleleri esnasında 
60498 mahkiimiyet kararı veril -
mit olduğunu beyan etmiştir. 

Tethitçiler tarafından 31 mart
ta hitam bulan sene zarfında neti
celeri me!'um 13 sui kast icra edil 
mİ§, altısı Bengalede yapılmı§tır. 

Ke§mirde vukua gelen kıyam 
hareketi neticesinde 20 §Ubat tari
hine kadar 1203 kiti hapse atılmıt 
tır. ............................................................. 
imal tarihi yazılacaktır. Kutula
rın üzerinde imal tarihi yazılı ol -
mıyan konservelerin badema Yu
naniıtana ithali, •abf ve utihli-ı 
ki memnudur. 

Baş vekilimizin Moskova seyati 
Dönilş Berlln yoluyla olmıyacak 

Ankara, 25 (Yakıt)- Başv:!kilımız ismet Paşanın Moskova 
seyahatleri nisanın sonuna doğru olacaktır. Paşa Hz. nin 
dönüşte Berlin tarikini ihtivar edtcekleri do2'ru addedilmiyor. 

Merkez bankasının hisse senetleri ve 
memurlardan yapılan tevkifat 

Ankara, 25 (Yakıt) - Geçen gün heyeti vekile karartyle 
Merkez bankasının b:sse senetlerinden yüzde otuzun tccılen 
tahsili yaulmıştı. Bankaya hissedar kaydedilen memurJardan 
da her hisse için yapılan tevkifat yetmiş liraya baliğ olduğu 
takt:rde iş'arı ahire kadar tevkifat ve tahsilat yapılmaması ka
rarlaştmlmışhr. 

Aptiilkadfr Kemalinin avdeti 
doğru değildir 

Ankara, 25 (Vakıt)- Aptülkadir Kemalinin Türkiyeye avdeti 
doğru değildir. Bu haber bir arkadaşınin gelmesinden galatbr. 
Aptüıkadir Türkiyeye gir em i yecektir. 

Sinema filmlerinin tetkikinde daha salim 
tedbirler alınıyor 

Ankara, 25 (Yakıt) - Sinema filmlerinin hük\ımetçe tetki
kinde daha salim tedbirler almmak üzredir. Aym zamanda ka
bul edilmiyen filmlerin gümrük resmi iadeıi de temin edilecektir. 

Posta dairelerinde kimler oturabilecek 
. Ankara 25 (Yakıt) - Dahiliye encümeni, posta Te telgrafta 

müdürlerinin müsait yer olduğu vakit dairelerde ikametleri ve 
kendilerine lüzum olmadığı taktirde de kendilerinden bir derece 
dun olanların oturmalan haklnndaki layihayı kabul etmiştir. 

Veni kanunda tahrlrt tebligat tadil edilecek 
Ankara, :t5 ,Yakıt) - Adliye vekaleti teşkilat kanununu bu 

devrede çıkarmıya çalışacakhr. Bu kanun heyeti umumiyesiyle 
yetiştirilemezse bile münferit hakim esasımn tamimi ciheti intac 
edilecektir. 

Usulü muhakemede tahriri tebligat noktaları mutlaka tadil 
edilecektir. 

Anadolu Demiryollarının tasfiye işi 
Ankara, 25 (Vakıt) - Anadolu Demiryolları şirketinin tas· 

fiyesi için burada bir cereyan vardı9• 

Harp devam ediyor 
ı o~t tarafı J inci sayfada J 

dan fazla bir saha dahilinde yan
maktadır. 

Dün akşam Japon tayyareleri 
Şanyghay - Hankeou yolundaki 
Lunghwo şimendifer istasyonunu 
bombardıman etmişler ve amira.l 
Nomuranm beyannamelerini at -
mıtlardır. Amiral, bu beyanna -
melerde Cin kuvvetleri teslim ol -
duklan ta'kdirde kendilerine iyi 
mua ..... .nele edileceğini, mukave -
met eyledikleri surette kendilerini 
müthiş bir akibetin beklemekte ol 
duğunu bildirmektedir. 

Şanghay, 25 (A.A.) - Kiang 
Van cephesindeki Cinliler le J a -
ponlar arasında simdiye kadar ~Ö· 
rülmiven derecede nevmidane bir 
harp batlamı§ ve hala devam et
mekte bulunmuştur. 

Japon menabiinden verilen ha
berlere göre Kian"' Vanın 2 mil 
timali garbisindeki Mino -
Chen<le Çin mevzileri yarılmı~tır. 
Japonlar ellerinde bulunan her 
türlü harp vesnitini istimal etmek
te ve c;nli1erin tab.ı;idatı askeriye
leri d~ hali hazırda Mançurideki 
mücadelelerin en büvük temerkü
zü haHni irae eylemektedir. Japon 
topcularının ateşi Miao - Hong 
- Chen köyünü yakmıştır. 

40 Japon tayyaresi Kiang Van 
köyü etrafındaki ve bu kövle yan
mış olan köy arasındaki bütün Çin 
mevzilerini bombardıman etmi~. 
tir. 

Dün ö !le vakti Japon topçuları 
rical eden Çinlileri kalbura çevirir 
ken Japon piyadeleri de bir kilo-
metreden fazla ilerlemişlerdir. 

Maamafih Çinliler Kiang Vana 
kartı yapılan bütün taarruzla
rına mukavemet etmekte ve 
hala mezk\ır maahlli terketmemek 
tedir. 

Şanghay, 25 (A.A.) - Japon 
tayyareleri ricat etmekte olan Çin 
kuvvetlerini mitralyoz ate§İyle ta
kip etmektedir. 

Japon kuvvetleri Çin hattmı 
J.:ardıktu IOJU'a Kiana V andaki 

Çin mevzilerini tedhiı eden ve 
mezkilr mahallin 3 mil garbında 
bulunan Tas Hang etrafında bir 
çevirme hareketi yapmaktadırlar. 

Çlnlllerln bir taarruzu 
Şanghay, 25 (A.A.) - Çin as

kerleri bütün gün maruz bulunduk 
ları gayet şiddetli bo.mbardıman • 
dan sonra pek ziyade hayrete fa• 
yan bir mukabelede bulunmu~lar 
ve mukabil taarruza geçmişlerdir. 

Cin askerleri günün ilk saatle
rinde kavbetmit olduktan arazi • 
nin büvilk bir kısmını tekrar ele 
eeçirmiş erdir. 
Genç Clnll kızlar, Cin asker• 
ıe,ıntn slperlerlne gldlynrlar 

Sanghay. 25 (A.A.) - Tayya
re, Tank, zırhlı otomobil ve top
çu ate~leriyle himaye edilen Ja -
pon piyadesi yapmış olduğu 1'id -
detli hücumlara rağmen Çinlileri 
Kiang Vandaki mevzilerinden oy
natamıya muvaffak olama.mıa ve 
gece ha!}ladığı esnada karşıhklı 
mevzilerde bit; bir te eddül olma
mıştır. Japonlar, Kiang Vanı 
zaptetmit olduklarına dair cıkarı
!an haberi bizzat tekzip etmitler -
dir. 

Sivil Cinli ahali, Çinli askerle
rin bu kahramanlıklarından heye
cana ge1mis ve kendilerine sıcak 
tuturu kı~lık elbiseler ~öndermİf 
oldukları gibi. müteaddit gruplara 
ayrılan genç Çinli kızlar, Çin as
kerlerini te~ci ve teşvik maksa.diy
le dü'\ml'lrı ete~; altında gündüzün 
otomohHlerle Çin siperlerine git-
mişlerdir. · 
ŞanghaYın Cf nll belediye 

r3'slnln bir ihtarı 
Şanqhay, 25 (A.A.) - Şang

hay şehrinin Çinli belediye reisi 
mezkur sehirde bulunan ecnebi 
konsoloslar hevetine ~önderdiği 
bir ihtarnamede, Çinlilerin pek 
yakında imtiyaz mıntakasının bi -
taraflığına riayetten artık sarfına· 
zar etmelerinin pek mümkün ol -
duöunun görüleceğini bildirmek -
tedir. 

BelediYe reiai bu ihtarmdaı im· 

Hicazda kıtlık 
·Tehlikesi 

Kabireden T aymise verilen 
malumata göre Hicazdan alınan 
ha~erler ora halkının kıtlık teh
likesiyle karıılaşhklarmı bildir
mektedir. 

s~bep, Maverayı şeriadan Hi
ca:ıa buj'day iönderilmeıinin 
men'i ve bu sene Hacca giden
lerin azlığıdır: Bilhassa buccacın 
azlığı vaZ1yeti kurtarmak imkl· 
mm ıelbediyor. 

Vehabi hükumetinin parasıı

kaldığı ve aylardanberi me· 
murlarma maat vermediği de 
anlaşılıyor. Hicaz hükumeti Ka· 
bireye iki mümessil göndererek, 
baremeyn evkafmmverilmesini is· 
temiştir. Mısır hük\imeti iki ta· 
raf arasındaki ihtiJif yüzünden 
bunları vermemekteydi. . .. ·----··························--·-···· ... ······ ..... 
tiyaz mıntakuı makamatının, 
Japonların bu mıntakayı üı • 
ıülhareke olarak istimal et• 
melerini menetmek kudretinde 
bulunmaması hesabiyle bun· 
dan tevellüdü muhtemel ve 
melhuz neticelerden dolayı Çin 
hükumetinin mesul telakki edilıııe 
mesi icap eylediğini de söylemek
tedir • 

Yeni Japon ba,kumandanl 

Tokyo, 25 (A.A.) - Başku .. 
manlığa tayin edilen jeneral Shi
rakawa imparator tarafından ka
bul edilmiştir. 

Bir Çin cenerallnln katll 
Nankin, 25 - (A.A.) - Muli'" 

denden bura hariciye nezaretine 
gelen bir haber, Mançurinin ti .. 
malindeki Nonni ırmağı üzerinde 
Japonlara kar§ı gösterdiği mu .. 
ka-vemetle ittihar eylemit olall 
Çinli jeneral Ma - Chan - Charı 
nın katledildiğini bildirmektedir· 
Bu haber henüz diğer membal•t 
tarafından teyit edilmemistir. 

Yeni Mançurl cUmhurlyetl 

Tokyo, 25 (A.A.) - Mukdefl"' 
den bildirildiğine göre yeni mü•'" 
takil Mancuri devletinin icra ıne' 
Iisi, sabık Çin imparatoru da h•'" 
zır olduğu halde muayyen müd.'" 
detlerle icrai vazife görecek bıt 
reisinin idaresi altında olarak ci'. •1 

huriyet rejimini kabule karar ver'" 
miıtir. 

Fransız - Japon ltlllfı 

Vaşington, 25 (A.A.) - Frafl"' 
ıavla Japonya arasında gizli iti'" 
lafların mevcudiyetine dair ola .. 
rak İfaa edilen haberler tektıl 
deverana baılamıttır. • 

d. 1 
Birçok gazeteler bu hava ı• 

t ... krar etmiJler ve ayandan Moıe" 
Japonvanın Manc:uriyi işgal eyle" 
mesin· görmekle Frar.s"nrn ıne'?'" 
nun olaca~ını cünkü Mıt.ncurir>'11 

Sovvetleri ManÇuri hududunda••'" 
ker. bulundurm;ya mecbur edeee" 
ğini ve Rusvanın bu suretle f ratl"' 
sa menafiini te dit eden noktalıaf 
da fazla asker bul• ndunnıyacai1'" 
fikrini izhar etmistir. 

Bu kabil isnad~tı ititen f ra~ 
sefiri M. Claudel, matbuata at•• 
deki tebliği v,.mıittir: 

"Fr""~a h•;tn''hn•t"n1n Jft-nort11'°f 
la gizli bir itilaf akteylemit ve ~ 
mernlek,.f n takip e i~i •iytl9e ·r 
taraftarlık etmit olduğuna d•' .. 
hıaa rrlilen habf' .. ler sefert't;n .,-ti 
zarı d1kkatini celbetmiştir. Şah••ı
bu kabil isnadatın tam~men. at~ .. 
sız oldui!unu ve uzak şarktakı ·"'..,e 
sum kadın ve erkeğin emniyet,, .. 
selameti idn tehlikeli bu1und1.1ğıJ .. 
nu bir daha teyit eylemek ar~\I 
sundayım.,, 

Rusya kızıyor 1 .. 
Dünkü ıavımızda çıkan bir; .. 

f(raf haberi Japonların ManÇkOI'" 
de Rusya hududuna doğru '° 
makta olduklarını bildiriyord~,,;... 

Dün gelen haberlere n.s-'iw 
Harbindeki Japon kıt'alan d•pO,. 
misline iblağ edilmittir. t~ 
kuvvetlerinin Sibirya hudut ··~ 
kadar sokulmaları Rusyada b~ .. 
heyecan vahdeti mucip ol:-r .,I • 
~ır. Rusyanm Japon.yara 1.,ıiJ• 
tımatom vermeaine ıntızal' 
mektedir. 
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lhtıkar ! GUmrUkte: 8 •• Muhtelit mübadelede: 

R .. t d \J ? ugun Yunan mu··rahhası l\ah • 1 d hl k uşve ogrtı mu. ve ıç n e r o-
ıntsyon kuruluyor Başmemur bu bir Halkevinde M. Fokas istilasını 
Ticaret müdiriyeti şeker ve kah- tasnldlr diyor T ı v geri aldı 

~! ... nıeselelerinden başka piyasada Galata gjmrüğü muayene ba§· Op antı ar istifa ettiiini yazdığımız muh· 
t ıger maddelerin fiatlarım yüksel· 1 d H F b • "Halke•i

0 
ndeki dokuz şubenin teHt mil badele komiıyonu Yu· 

ı~n ticarethaneler hakkında da tet me~ur arı~ an asan v e mı b' k . k'l d 
•cıkat yapmaktadır. beym 40 Jıra rüşvet aldıgı hak- ayrı ayrı ır omıte teş ı c e· nan mürabha11 M. Fok as jstifa-
L ~üdiriyet bu günlerde gaz ve kında maliye müfettişlerine yapılan ceğini ve birer de mümessil ıe- 5101 geri almı§br. 
&Jen21 f' ı · ı b b ı 'hb ·dd. il · b. il çeceğini bu mümessillerin de evin _ Malum oldugv u üzere uzun le n ıat arıy e era er mem e· ı ar ve ı ıa zerıne ır c r-
jlte bir benzin türüstü mevcut mü meşhut yapıldığı yazılmışbr. umumi idare heyetini vücude zamandanberi mübadele komiı· 

~ ~? olmadığım da tahkik etmek· Anlaşıldığına göre cürmü getireceğini yaz.mışbk. Bu komi- yonu Yunan mürabhası heyeti 
e V . meşhut ıu ıuretle olmuıtur: telerle mümessillerin seçimlerine reis liginde bulunan M. F okas ri· 

erılen malumata göre şehri • K.b .t . b" . k t• bugünden itibaren başlanacaktır. yaaete M. Sakclaropulo5'un, ken-
rtıizdeki b . k ı rı ın ısar tır c ı namına B " ll 'b d b. 
la . g~z ve enzı~ u~panya lsveçten gelen bin betyüz san- ugun evve tarı 1 e e ıyat ve diıinin de ikinci mtirahhashğa 

rı bır muddettenberı pıyasaya . . . . dil şubesi komitesilc mümessili 

f-.ı.rzettikleri gaz ve benzinleri aynı dık k. ıbrıtın aktarma surehyle .1 kf B . . getirilmesi üzerine istifa etmişti . 
ati M T b S seçı ece ır. unun ıçın geçen- Bunun üzer'ıne ı'ıtı·fanın geri a satmaktadırlnr.· Halbuki ev ersın, ra zon ve amsuna Jerde fukadaki içtimaa iştirak 

"elcc A 'k · k t• J k dı'lmes' ·,.· · k t' k alınması irin tecebbüsler yapıl-S merı an gaz şır e ıy e sev e ı ı:ı-ın şır e ın sev eden dil-tarib ve edebiyatçılarla ır ., 
.. 

0 "Yet ve Romen gaz §irketleri a· memuru Şevket bey tarafından mıt, neticede bir hal ıureti bu· 
•&ıı d k b hariçte bulunan ve bu vadide F a re a et mevcuttu. verilen beyannameleri muayene çahıanlardan arzu edenler ve lunmuştur. 
IJ ~kat gecen seneden itibaren baş memuru Hasan Fehmi bey timdiye kadar Halk evinin bu şu· Buna göre, M. F o kas eıkisi 
ı &z fırketleri arasındaki fiat fark· muayene m.-murlarından Rıza gibi murahhas heyeti riyasetinde 
-~ bertaraf edilmiş, fiatlarda M h b 

1 
b 

1 
besine yazılanlar bugün toplana-

l}ıtiıavat t . d'I . . B .. ve e met ey ere ava e el· rak intihabat yapacaklardır. bulunacak, M. Sakelaropulos fev-ku emın e ı mıştır. u gun t'kt ssn ü "v 1 kalade mürabhas safatiyle çalı-Piyasada her hangi marka olur· .1 en . ra ~ m~uge ge en ma-
•a olsun 14750 kilo gramlık b. lıye milfethşlerınden Cüneyt Poliste: şacaktır. 
i~ı tenekesi 680 kuru~a sat Jd ~r ve Mahmut beylerler bir taharri M. Sakelaropulos dün bu hu· 
Rıh' T 1 ıgı ş h . . d 1 d .. 1 Rus, Romen ve Amerikan mem.~ru .tarafmdan dav:t e?ile- e rı mız e susta bir muharririmize fUD arı 

0 krne petrolleri dahi aynen kilo- rek uzerı aranmış ve uzerınde Tevkif edilen söylemiıtir: 
•u 20 kuru§a sablm~ktadır. evvelce numaraları alındığı bil- - M. Fokas eski vazifesinde 
~ Benzin fiatlarına gelince gene dirilen kırk lira bulunmuştur. Komünist yok kalacaktır. Zaten M. f okasın va-
ı;' ~~ muhtelif markalı benzin Müfcttiıler Hasan Fehmi be· Bir kaç gün evvel 1zmirde bir zıyetinde ben buraya geldikten döt kılo gramlık tenekesi 725, yi ısticvap ettikten sonra tev· komüniıt şebekesinin meydana sonra değişen bir fcyde yoktu. 

S e ~enzins~ kil?su 2~ kuru~- kifine Hlzum görmemişler ve çıkarıldığmı ve bazı kimselerin Benim vazifem büsbütün baş-
l>an-y uf,ıatlar godsterbırorf kı kum • kendisini serbest bırakmişlardır. komünist ikle maznunen teYkif kadır ve muvakat bir mahiyeti 
.. aa r arasın a ır iat birliği D.. ke d. · ı ·· ·· b. 
.. &tdrr V b d - un n ısıy e goruşen ır d .,d.kl · · t k d'" k'0 S haı·zdı"r. l>d • . e unun a aralarmda ya muharririmize Hasan Fehmi bey e ı. ı ermı yazmış ı , un u on 
d ~lf hır mukaveleye müstenit ol· . _ posta gazetesi lstanbulda da, iz. Umumt kAtlpllk 

Ugu zannedilmektedir. Bur d mcseleyı şoyle anlatmış!ır! mirdeki tevkif atfa alakadar se- Muhtelit mübadele komisyonu umu· 
le.... a a " Al l · d b' ·· ·· t lı •uaa ettiğhniz kumpanvalar bu . -: . e~ ıı m e ~r curum as kiz komünistın yakalandığını ha-: mi kAtipl•ğine tayin edilen Gömülcüne 
Uıuıta ademi malumat beyan et· m edılmı~tır. Benım lsnçten ber vermiştir. Resmi makamlar ıali mübadele koml5yonu reisi M. Gor-

~~kt~, g~z v~ benzin işinin bey- gelen ve aktarma suretiyle bat· nezdinde yaptığımız tahkikata ter'in yerine kimse tayin cdılmiyerek 
Cı~hınılel hır pıyasaya tabi oldunu ka yere sevkedilecek kibritlerin h . d h b k ,a~bl Trakyadaki komisyon iş!erinin 

eti ·· 1 · 1 h 0 göre, şe rimız e iç ir imse Türk ve Yunan mahkemeleri tarafmdnn 
lb d e soy emıye sa a iyettar ol- muayen~si için rüşvet istediğimi komünistlikle maznun o'arak tev- k 

& ıklarım anlatmaktadırlar. 'dd. , d Ş k göıüleceğini evvelce yazmıştı ·. 
l~in h. r k d 1 ıa etme._ manasız ır. ev et kif edilmemiştir. Polis müdürü Gömülcünc komisyonu bitaraf mu· 

taktır. mn ıye ı ya ın a anlaşıla- beyin ban ı v erdiği para birkaç Ali Rıza bey bize, gazetenin ver· nhhıs bulunmadığı için hğvcdilmiştir. 
l(""ve flvatlarını erthranlar gün evvel ben 'en ödünç olarak diği bu haberin katiyyen doğru Komisyonun or:ıdaki işleri Türk mu· 

latanbul mıntak ı· t .. aldığı parachr. l u parayı benden olmadığını söylemiştir. rahhuı Euat beyle Yunan murahhası 
.ı· • ası ıcare mu - h' 1 h d T ı 
"lrıyeti kahve hakkında Y ı şa ıt er uzurun a almıştır. ah- Uvey babasını "idil- !\1. floridcs tarafındın gorillccckt r. 
C>)d apmış ·k t t • • d h k. ~ t t b u B 1 '· 1 1 d uğ\1 tetkikatını bitirmiş ve kah· kı a ne .cesın e a ı"a e e- u suret c .:om syonun c\'Vc ce o· 
~el fiatJanm lüzl'ı"llSUZ yere arttır· yyÜn edece~tir. • Şev.l:.~t b~.Y ren mahktim Oldu kuz tane olan tali komisyonundan yalnız 
t lcl~rı ve spekülasyon yaptıkları hakkında muddeıumumılıge m . - Çatalcada üvey babası Eyübü ~ebrimlzdekl ııltıncı tali komisyon kal-

1ı':l:1t oluna.o b.a~ı ticarethaneler raca~t e~lim. " öldüren Hüseyin hakkında, ağır mı~tır. 
td kında bır şıkayetname tanzir Müfettışler dun geç vakte ceza mahkemesinde görülen mu-
~tt~k müddeiumumiliğe gönd ~ adar müteaddit memurları ça· hak emesi neticesinde idam ka-
~ 'J1

• bunun üzerine şikayetna ~ çağırarak din'emi·lerdır. rarı verilmiş fakat esbabı mubaf· 
l .:. e is.imleri zikrolunan tı' r•ret - b 1 d d d 11~1 ı - fife mevcut u un uğun an o-
'beke .~rın muamelatını tahkik et - Küçük esnaf odaya layı bu ceza evvela 24 sene ba-
dii u~ere bir komisyon te§kil e • piıe, bilahare yaşının kllçü «lüğü 

ltteıı takarrür ebni•tir. yazılacak 
1( • :r nazarı itibara alınarak on seneye 

l• ... 0rnısyon azalarının M.mler o· T' t d 1932 · M 
a""~o1 h .. I" d ~·ıd· ıcarc 0 ası ssnesıne indirilmişti. aznun bu kararı 
ttotrı-' enuz ma um egı ır. Bu ait unvan tezkerelerini tanzim da temyiz etmiı ve dün ağır ltik 1svonda şeker meselesini tet-
ı~-~den komisyon gibi tahlif edi- ederek ticarethanelere gönder- ceza mabkemeıi yeniden bir ,as:, ve üç gün zarfında tet _ miye başlamışlar. celse yaparak yeni bir karar 
~iid tdrn_ı ikmal ederek neticeyi Evvelki günkü içtimada veri- vermiştir. Hüseyne verilen son 

e' •mn.,.,;J:;;,. b'Jdi .. ecektir len karar üzerine Ticaret odası karar, beş sene hapis cezasıdır. 
-'-'i;"""" -· . 60 bine yakın esnafın kaydedil- Bakkal Mlhal beraet etti 

1 ~omUnistleri divanıharpte M 
lın d 1 meleri için IAzımgelen hazırlık- ağşuş gaz satmaktan maz-

k011111 1 ~ en ge en haberlere göre 
111,"k"~ıstlerin tahk:kat evrakı la.ra ba!lanmı!hr. Esnaf. k~yde- nun olarak ikinci cezaya verilen 
llt ıı müıtabkem divanı harbi· dılmedıi'I taktırde kendılermden Kadıköyünde bakkal Mibalın 

•etila. iştir. para cezası alınacaktır. muhakemesine dün devam ec'.it-

Yoklama işleri 
Dul, yetim ve tekaütlerin yok

lama muamelatı son bir karara 
göre 28 şubat aktamı bitecektir. 
Üç aylıkların tevıiine de mart 
başından başlanacaktır. 

·····-······································-· .. ··-····· mit ve bazı şahitler dinlenilmiş
tir. Bunlardan Mehmet Saim Ef., 
vaki olan ihbar üzerine vazifeten 
bakkal dükkanına gittiği sırada, 
maznunun sattığı gaza pronaft 
karı§hrdığını itiraf ettiğini söy· 
!emiştir. Fakat neticede mağşuş 
gaz sattığı sabit olamadığından 
Mibahn beraetine karar veril
miştir. 

Bugün gene kar yağ
ması muhtemel 

Bir iki gündcnbcri soğuk fa
kat güneıli geçtikten sonra ha
valar dün gene fenalaşmak isti
dadını göstermiş, akşama kadar 
güneş çıkmamııtır. . . • 

Kandilli rasatbaneıının tahmı-
nine göre hava bu gün kapalı 
olacaktır. Yağmur ve kar yaj'· 
maıı ihtimali vardır. Havalar 
Anadoluda da bozmuştur. 
Ankara ve lzmlrde kar yalıyor 

Dün Ankarada sabahtan ak
şama kadar kar yağmıştır. 

Gelen haberlerden dlln lzmir 
ve lzmite de kar yağdığı anla
şılmaktadır . 

Dün akşam Y eıilköy aıkert 
rasat merkezi Karadenizde ti· 
mali şarkiden kuvvetli bir fırtına 
kaytetmiş ve Kavak liman ida· 
reıine bildirmiştir. Bunun nzerin• 
Kavak liman dairesi fırtına lıa-
reti çekmiı ve Karadenize çıka· 
cak gemileri fırtınadan haberdar 
etmiştir. 

Bir vapur karaya oturdu 
Diğer taraftan Yunan bandra

Iı Isteryatos F osorotis vapuru 
Fal kayla Gelibolu arasında fır· 
tınadan karaya oturmuıtur. 

Adliyede: 
Beraet ettller 

Bir gece yarısı, Pendik açak
lannda atef balığı avlamakta 
olan on beş muıevinin Oıerlerine 
hücum ve silih ve bıçakla teh
dit ederek bir küfe balık çal· 
mak iddiasiyle mahkemeye ab
nan Cemal, diğer Cemal, ve 
Adilin diln Ağırcezada mabke
lerine devam edilmiştir. Dünkü 
celsede, üç adamın on bet kiıi· 
ye karşı her hangi bir taarruz
da bulunmalarına imkln görUle· 
mediği için, üç maznun arkada
şın beraetlerine karar verilmiıtir. 

Eski tutun kaçakçısı mah· 
kOm edlldl 

Dün ihtisas mabkemeainde 
Ahmet ve Apti isimlerinde ba
vullarında 23 kilo tütün bulunan 
iki tütün kaçakçısının muhake
meleri görülmüı ve maznunlar 
hakkında karar verilmiştir. Ve
rilen karar mucibince Ahmet 
alh ay hapis yatacak ve 1~ 
lira hafif para cezaıı verecektır. 
Diğeri beraet etmiştir. 

Memleketlnl aeven bir TOrk 
kadınının yUksek teberruu 
Şehrimizde vefat eden Mani· 

salı Kara Osman zade Zahide 
hanım vefatından eYYel Beyoğlu 
ikinci noterliğinde yaptırdıiı 

vasiyetnamesiyle Manisa hada· 
hanesiııe 150 bin liralık emllk 
ve erazı bırakmıştır. 

~ııuııı nı 111 ııııı:ııuuıı ıııırıııınıııınnıİİııııi!llıımııııııınınınmıııınınııınnunıııııııııınıııuııımııımııınnııııııınıııııııııuııııuııııınuıuııııınuu~ı111 1~ 
Mahmut Nedim Bey 

yan ..• Ve hüsnü niyet ve merahimi 
cenabı hilafetpenahinin dere· 
catı aliye ve ,amilesini tefhim 
le naayaihi lazime ifa etmek 
ve ıunufu memurin içinde hilafı 
marazi ahval ve harekatta bulu • 
nanlar haklarında muamelei lazi-ı 
me ifa ile beraber keyfiyeti arzey
lemek üzere heyeti tefti§iyenin 
sureti mahıuıada Ymeene izam 
buyurulduğu, kendisinin ve tarik 
gayrı mü takime gidenlerin arzı 
nedamet ve dehalctleri dünya ve 
ukbada baisi felah olacağı.. Ve 
zatına tahsis maaf ile umuru mai· 
§etçe nail refah olacağı.. Bil -
etraf tefhim ve telkin olunarak ri-

- Niçin İmam Y ahyayla 
rüştünüz? 

gö· yetiyle başlıyor, ve döne dolat• 
gene orada bitiyordu. 

(Son Yemen vallsl) 

30 Senelik Siyasi Esra·rı 
ifşa Ediyor ! 
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Tercüme ve iktibas hakkı malıfuz 

I San'anın sukutu 

~ll llıaın Yahya San'ayı adam a· 
~İt~i ıorlıunış, nihayet ele geçir -
~t tıı' Fakat bütün kuvvetimizin 
1:1\tle t.nıurlarımızın şehirden çekil· 
''-teıi:ne. de müsaade etmişti. Bu 
(~t !•rndi merkez San'adan 
>otdna.da) ya nakledilmi§ bulunu· 

ı u. 
il~ t:a.nı Yahya San'adan mabey
i~ h~~a·fl.ar yazıyor, asi olmadı· 

'• dırıyordu 
•YJaL • 

ıc_tat ueYnse §a§:ırmıştı, bir türlü 
\'ereın· d 'le ıyor u. 

"'""etle tedip, mi, yoksa 

müzakereyle anlaımak mı? 
Mü§İr Şakir paşa, heyeti tefti· 

§İye reisi aıfatiye 21 mayıs 321 ta· 
rihli 126 numaralı tahriratla bana 
şöyle yazıyordu: 

Ahiren şerefi mevrut 14 mayıs 
321 tarihli tclgrafnamei alide ("'") 
zatı alilerinin San'aya imam 
nezdine azimetinizde muvaff akı· 
yet kaviyen memul olduğu emrü 
iş'ar buyurulmaıına binaen ..... Za· 
tı alii saadetlerinin hemen azimet 
buyunnaları ve mumaileyh imam 
Y ahyaya ulüvvü tefkat ve kemali· 
merhameti ıeniyei mülukineyi be· J 

zayı fıli dairesinde istihsali netice· 
ye bezli sayeylemeleri .... ,, 

Yani ben gidip imamı kandır -
malıydım. 

Şuracıkta hatırlatmak isterdim: 
Hatıratrmın baş taraflarında 

me§rutiyetin ilanından biraz ev • 
vel Yemenden nasıl hileyle lstan· 
bula celbedilerek hapse atıldı • 
ğımı yazınıftım. O vakit bana tav· 
aiye edilen en mühim ıual fuydu: 

Halbuki imamla görüşmemi i~- 1 le onlar iıtiyorlardı. Hatta ben · ı 

den evvel, İstanbuldayken müşir 
Etem pafa da padişaha atfen ben· 
den hunu istemİ§tİ. 

Hem git görüş, sonra da; ne· 
den görü§tün? 

lstipdat devrinin garip cilve)e -
rinden biri de budur. 

San'aya hareket ettim. imamla 
görü~tüm. l.mam beni §ehrin ha· 
ricinde istikba Jetti. Aradnki kan· 
lı hadi5eler, harpleri, bize kar· 
§I aıi bir vazıyette olduğunu ve 
hala §ehirde bir çok yaralılarımı· 
zın, esirlerimizin buJunduP,unu u· 
nutmuş gibi, unutturmak da isti· 
yen bir hali vardı. 

Karşı karfıya oturduk: 
- Ne istiyorsun, derdin ne • 

dir? Dedim. 
Bana uzun uzadıya derdini an· 

lattı, bu evelce de yazdığım gibi 
bazı memurların zulmünden §ika· 

lmnma dedim ki: 
- Biz San'ayı, bütün Cibal kıs 

mını, Zeydi mıntakaımı ıana bı
raksak rahat edebilecek misin zan 
nediyorsun. Bütün tafi kısmı eli· 
.mizde kaldıktan aonra, ıahile 
baştan bata biz hakim olduktan 
sonra, sen bir lahza rahat yüzü gö-
rebilir mi ? 

Karşıy ak, Bahriahmerin ~ 
sahili bir uc•mdan öteye kadar in· 
gilizlerin, ltalyanların, Franaız
ların elinde değil mi? Yam ba§ın 
da Aden mıntakası bile ne manza· 
ra arzediyor, görmüyor musun, 
o halde buradan biz çıkıp gitsek, 
kimin üzerine çullanncağını tah • 
min edemiyor musun? Sen oturdu
ğun dalı baltalıyorsun. Brak ki bu-
rayı terketmcmizin imkan ve ihti
mali de yok. .. 

Söyledim, söyledi.m .. O da aea 
sizce dinledi. 

(Hitncedl) 

(• ) Mabeynden gelen, 
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Fransanın mali ve iktısa-1 
di vaziytı tehliekededir! 

Geçen gün Pariste Palais d' 
Orsay'da llç yüzden fazla maruf 
ticaret, sanayi ve ziraat mümes
sili içtima etmiştir. En mühim 
Franıız ricalinden bazı zevatın 
da hazır bulunduğu bu içtimada 
umumi vazıyeti maliye ve iktısa
diye tetkik olunmuş, bilahare 
aynı zemin üzerine konferanslar 
verilmiıtir. Bu konferansların bi
rinde sabık Maliye ve bütçe na-
zırı M. Germain Martin de söz 
almıı, Fransanm bugünkü mali 
ve iktısadi vazıyeti hakkında 
çok mllhim izahat vermiştir. Sa
bık nazırın sözleri dioliyenler 
üzerinde favkalide tesir bırak
mıştır. Çünkü bu zat Avrupada 
parası ve mali ve ikbsadi vazt
yeti en sağJam memleket olarak 
gösterilen F ransamn muhakkak 
bir tehlike karşısmda bulunduğu
nu göstermiştir. 

M. Germain Martin demiştirki: 
- Eğer yakın bir zaman zar

fmda bütçemizde tevazün temin 
etmiyecek ve ikbsadi vazıyetimizi 
ıslah etmiyecek olursak emniyet 
ve iıtikrar arıyan ecnebi serma
yeleri iç.in bugün bir nevi iltica
glh teşkil eden Fransız Frangı 
tehlikeye düşecektir. Hiçbir mil
let senede 9 milyardan 11 mil
yara kadar varan bir harici ti· 
caret açığına uzun zaman ta
hammül edemez. HususiJe tediye 
müvazenesine dahil olan anasır 
gittikçe gayrımüsait olmakta 

devam ederse ..• Netekim bugün 
F ransanın vaziyeti bundan iba
rettir. ,, 

Sonra M. Germain Martin 
t 926 senesindenberi Fransada 
tatbik edilen bütçe siyasetini 
tetkik ederek vergilere yapılan 
zamlar yüziinden meYcut tehlike
ye ioaret etmiş ve slSzüne şu 

suretle devam etmiştir: 

- Eski başvekil M. Poincare 
tarafından ittihaz edilen ted
birlerin kat'i bir surette 
tesiri görüldü. Fransız Frangı 
tcsbit olundu. Lakin Fransrın su
kutuna mani olan esbabın bilaba
ra cıksi tesiri görüldü. Kanunun 
jptidaları mali ve iktısadi vazıyet 
için tabliskar olan tatbikat. sonra 
tahammül edilmez müşkülatlar 
doğurdu. Anlaşıldı ki bazı ver-

gilerin derecesi çok fazladır ve 
muamelatı umumiycyi fe!ce du
çar etmektedir. (1927) senesinde 
(1) milyar (165) Frank o'an vergi 
zamları ( 192 ~ senes:nde (3)milyar 
(381) milyona, ı 929 senesinde 
ise (6) milyar, (594) milyona 
çıktı. Sonra 1914 senesinde an
cak 340 milyondan ibaret olan 
r.!uvakkat borçların miktarı 
1932 senesinde 1 milyar Frangı 
geçti. Halbuki masrafbr alabil
diğine yükselip giderken virgile
rin hasılatı gitHkçe tenakus edi
yordu. Binaenaleyh bütçe açığı 
içtinap cdilemiycek bir felaketti.,, 

İngiliz mali müesseseleri 
Alman buhranından gördllkleri zararı 

nasıl kapatacaklar ? 

'•JJaily HeraJd,, gazetesinin 
mali muharriri Londraom bazı 

mali müesıese)erinin Alman buh· 
ranından daha fazla mütees
sir olarak nazik bir mevkie düş
tüklerini yazmaktadır ve hüku
metin bu müesseselere yardım 

etmek mecburiyetinde kalacağın
dan, bunun içinde parlamento. 
nun alelacele bir kanun neşret
mesi lüzumundan bahs etmek
ted r. 

Bal oehrioden Londraya dön
müş bulunanlar lngiltere banka
sı umumi müdürü mösyö Monta-
gu Norman Bal şehrinde hususi 
olarak toplanan bangerlerin kong
resinde Almanyaya yapılmıı o
lan 100 milyonluk beynelmilel 
kredinin üç ay daha temdit edil
mesi lehinde söz söylemişti. Bu 
suretle Montagu Norman bu teh-
likeyi sezmiş bulunuyordu. Ma
lumdur ki bu 100 milyonluk kre-
di bir ay için daha temdit edil
mişti. 

Berlinde on iki devlet arasın
da imzalanmış olan ve ' 1donmuş,, 
denilen krediler anlaşmasına 
esas olarak da bu tehlike ileri 
sürülmüştü. Bu anlaşma bir mart
tan itibaren mevkii tatbike ko-
nacak ve bir sene vadeli olacak· 
tır. Fakat Londranm büyük ma-
liyecileri bu anlaşma hakkında 

endişe içindedirler. Zira, yakm 
bir istikbalde vukuu melhuz iki 
hadise bu anlaşmayı bozabiJir. 
Bunla rdan biririsi, lngiltere bao
ka~n, Fransıı bankası, Nevyorkun 
Federal R esene ve beynelmilel 
te diyat bank alan tarafından mü
savi hisselerle Reicbsbank'a avans 
olarak verilen 100 milyon dolar
hk beynelmilel krediye Fransa 
bankasının tekrar his.sesini yeni

lemekten imtinaıdır. Öteki hadi
sede Almanya tarafından tami
r at eksikliğidir. 

"Donm uf,. denilen kredilerde 

260 milyon olan lngiliz hissesi, 
şimdi sade 55 milyon liradan 
ibaret kalmıttır. Bu meblağ Lon
dra bankaları için mühim değil
dir fakat bazı mühim Londra 
mali müesseseleri, kendi sermaye 
ve kabiliyetlerinden çok fazla 
olarak Üzerlerine Alman mataları 
almışlardır. 

Eğer 11Standstill,, anlaşması 
baki kalırsa, bu müesseseler el
lerindeki emtaayla vadelerini 
yeniliyebilirler bir taraftan da 
alakadar Alman ticaret müesse
seleri tarafından yapılacak te
diyatJa borçları aznhr. 
Fakat .. standstill11 anlaşması yu-
karıda söylediğimiz gibi bozu
lursa Londra mali müessessleri· 
nin bu paraları tedive etmesi 
icap edecektir ki bunu yapacak 
kabiliyette değillerdir, ve binne
ticede lngiltere bankasına müra
caat mecburiyetinde kalacaklar
dır. 

11Daily Herald,, ın muharriri, 
bu vaziyet tahaddüs ederse, 
lngiltere bankasmın maliye neza· 
retinin tasvibini almak diğer ta
raftan da hususi bir kanun çı-
kartmak vazıyetinde olduğunu 
sağlam bir menbadan aldığı ha
bere istinaden yazmaktadır. Şüp
he yok ki bu muavenet yapıla
caktır. Fak at burada bir umumi 
mesele tahaddüs ediyor: Bu mu
avenet bila şart mı olacaktır. 
Londra efkarı umumiyesi buna 
mukabil, kendilerine yardım edi
lecek mali müesseselerin mua
melenin kontrol altıoa alınması 
lüzumundan bahsediyor. Yani 
bu gibi müesseseler bundan son
ra, yabancı bir memlekette ta
haddüs edecek buhranlardan 
müteeısir olmıyacak şekilde mu· 
ameleler yapmalıdırlar, ve hü
kumet, hiç bir müdahale hakkı 
olmadan mali bir mes'uliyet al
tına girmemelidir. 

Muharrir ecnebi maliye mese-
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inci ay 1932. 19 Şevval 1350 Senenin 
geçen günleri: 58 kalan günler- 306. 
GUneş - Doğuşu: 6,45 Banşı. J7,52 
Namaz vakitlerl - Sabah: 5,32 

Üğlc: 12.28; ikindi 15.29; Akşnm: 17,55 
Yatsı: 19,22: imsalc: 5,6 

Hava - Dün hararet derecesi azamı 
4,5 asgari nakıs 1,5 di. Bugün hava kapılı 
olacak, rüzgAr şim.:ılden esecektir. Kır 

ve yağmur serpintisi muhtemeldir. --

l
ı--R-a_d_y_o __ --ıl 

--lstanbul - 18 den 19 a kadar 
gramofon I 9,30 dan 20,30 a k&dar Vedia 
Rıza hanımın iştirakile birinci kısım alı· 
turka saz, 20,30 dan 21 e kadat Habibe 
Molla, 21 den 22 ye kadar F. Inci ha· 
nımın iştirakile ikinci kısım alaturka 
saz, 22 den 22,30 a kadlt tango. 

Vl:raao - 12,30 lo:onser: Ketelbcy 
K. Morena, Shreka, Korugold v. s. nin 
eserleri - 13,40 Bach VQ Wagnerden 
parçalu - 14,IO lki operetten . parçalar 
ve llolanda, zenci, lcalyan, lspanyol, 
Rus parçaları - I 8 konser: Roisini. 
Scraus, Fran7. Lehar ve Rubinsteindcn 
parçalar - J 9,30 Avusturya kış şampi· 
yonası haberleri - 20,40 saksafon ve 

Klarnetle caz musikisi - 21 Boris Go
dounov operası - 23,50 dans. 

Meilsboırg - 7,30 konser -
9,30 jimna~tik - 14,30 Oanzig ve kö
nigsbergdcn nakil - 17,45 konser -
20,20 macera romanlarına ait kon[erans-
21,05 senfonik konser, opera orke.strası 

tarafından Braunfels'in eseri, Honnegger, 
Kodaly'den parçalAr. 

Bllkreş - 18 askeri bando - 20 
radyo merkezi ne4riyatı - 21 hafiE mu
siki - 21.15 koro heyeti - 22,15 
konser. 

"oma - 13,45 konser - 18,30 
musiL:i - 22 Keman konseri, Franck, 
Brahms, Beethoven, Kreisler ve Oebuny· 
un eserlerinden. 

Pro~ır;ı - 13 saat rnr~cak Brün 
şehrinden nakil - 17,55 doktor Benes 
tarafından hırisriyrn felsefesi hakbında 
konferans - 18,05 konser keman ve 
piyanoyla - 20.'20 Praga or.~cstrası -
21 Smetana salonundan nakil - 23 saat 
vuracak ve spor haberleri. 

Budaıi)9Şie - 10,15 konser -
13,05 konser: Gorodinski, Kolman, Kres
guyi'nin eserleri - 18,30 konser -
19,40 Lilli Kencz ıarafınd:ın piyano kon· 
seri - 2l',20 .\lonmamden Moriparnasa 
isimli bir piyes - 2 r ,30 yüksek musiki 
mektebinden nakil - 22,45 Tsigan mu
sikisi ve sonra Fransızca konferans. 

Mos~ove - ! 3 konser - 14 
köylü gar.etesi - I 5 edebiyat - 17 
Oktobr çocukları - l 7,30 muhtelif neş
riyat - 18,30 konferans - 19 ıadyo 

gazetesi - 2 r halk teşebbüsleri. 

Varç.ova - 17,25 musiki - I 7,55 
lngilizce tedrisat - 18, 10 konferans -
18,35 konser - 21 muzik - 21,15 
senfonik konser - 23,50 dans. 
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lesinin tekrar tetkik edilmesini 
ve bir çok müesseselerin fazla 
spekülasyona müsait işlere gir
diklerini ve tedbirsizliklerde bu
lunduklanm söyliyerek makale
sine nihayet veriyor. 

Kalpte 

_ Esrar içindeyiz.. Diyordu, ı 
ne istiyorlar acaba? Eğer evdeki 
eşyalarda gözleri varsa? .. Kıy· 
metli bir ,ey de yok .. Hırsız ka -
dına bunları söylemiştim. 

- Margi hazretleri bu hırsız 
kadının ,ato esrarına kendilerin -
den daha fazla vakıf olduklarını 
zannetmiyor mu? 

Margi kızdı, bağırdı, çağırdı. ! 
Fakat, vekilharç yalan söylemiyoı· 
du. Zira, bütün tedbirlere rağ -
men, şatoya girmişler ve Obeni 
öldürmüşlerdi. 

Bütün tedbirlere rağmen, de
mek, şato emniyet altında değil
di. İstedikleri dakikada, katiller 
içeri girebiliyordu. Hayah onla -
rın elindeydi. 

Biraz sonra bir başka telgraf 
geldi. Polisler, katilin dışardan 
girmediğini, onu, içerden, şato 
müstahdemini arasından aı-amak 
lazım geldiğini söylüyorlardı. Şa
toda bulunan adamlar on kişi ka
dardı. Demek polisler, bu on 
kişi arasında bir katil arıyacaklar
dı. 

Margi d' Ovivak fevkalade hid 
detlendi. Vekilharcı ca~hrarak: 

- Hemen, dedi, ~ t~lgraf çek, 
ve şatoya hırsızların ilk girişlerini 
de hatırlat. Bu aptallar bir zaval -
lıyı uzun müddet tevkif edebilir -
ler. Olur şey değil. 

- Fakat Margi hazretleri .. 
- Sen dediğimi yap. Üst tara-

fına karışma. 
Margi sözlerini henüz bitirmiş

ti ki, içeriye bir hizmetç giriyor 
ve kendisini bir kadının görmek 
istediğini söylüyordu. Margi sor -
du: 

- ismi ne? 
- Madam Gregorovna. Y e~e-

ninizin bir ahpabı olduğunu söylü
yor. 

PARTi KAZANILIYOR 
Marginin Parise hakeretinin erte 

si günü madam Gregorovna kont· 
tan bunu öğrenmişti. Şimdi, kont 
Kastelme,·ran her gün gelip onu 
ziyaret ediyordu. 

Kont gider gitmez, Elenn, kız 
kardeşi Sonyayla bir odaya ka -
panmışlar ve uzun müddet görüş
müşlerdi. Mükalemenin sonunda 
Elena: 

- Muhakkak Parise gitmeli ~ 
yim, dedi, sen, burada kal ve 
Mişelden bir dakika bile ayrılma! 

Sonya itiraz etti: 

~---.. ıw;x •• , 

• • 

iğne 16 

Tefrike 

Naklede11;:_ .fa. 

K . b' t biltt - ont sem ızzat o omo 
Parise götürmiye kalkışırsa? . 

k . ı• 
- Hayır, onunla gitme ış 

l e.• me gelmez. Onun burada ka 111 
sı lazım. 

Tesadüf iki kadının işine yarı• 
dı. Kontun derhal görülmesi ia~ 
eden fevkalade mühim isleri çık 
mıştı ve kendisi itizar etti, bu ~· 
retle de Elena ondan kurtulabil 1

' 

Güzel gürcü, o akşam Pari~: 
gelmiş, eşyalarını otele hır~'. 
bırakmaz Marginin yanına gitııııŞ 
ti. İhtiyarın odasına girince: . 

- Bonjur, dedi, şüphesiz b~fl~ 
tanımıyorsunuz. Fakat hen, sıı~ 
tanıyoı·um. Y e~eniniz kont Ka5 

telmeyranla ahbaplığımız var. 
- Madam, sizi bu suretle ~.t 

ayağa bile kalkmadan kabul edi(' 
mi affediniz. Pek rahatsızım· 5 

minizin bende merak ve endi 
uyandırışını rla mazu-r göı·ünU1 

Zira Rus olduğunuzu anlıyor~ 
ve bu ismi tanıyorum. Y eğent 
bana sizden bir cok kereler bah 
setti, ve sizinle inüsterek dostl~' 
rmızdan müh"!ndis M. Lartiği (l 
takdim etti. Bununla beraber, 5 

siniz ve şiveniz, kulağımı fert~ 
halde tırmalıyor. 

- Kahil mi? 
-Şüphesiz sebebini bilmiyot" 

sunuz, anlatayım. 
Margi birdenbire durdu. Soıı 

l"t:\: 

- Lutf en, yam.ma kadar g~I 
mek zahmetini ihtiyar eder ınİ51 

niz? 
Dedi. Elena ilerledi. lhtiyşf 

elini kadının yüzüne doğru kald11 

dı ve yokladı. .. 
- Zenne<lersem, dedi, gülıl 

yorsunuz ve bu gülüsünüz müsteh 
zidir. Sebebini söyler misiniz? 

- Hay hay. Bana, şato~ 
giren lursız kadın hikayesini aııl~ 
tacaku.11.t: degıl lui? ıımyor\! 
Kont bana anlatmıştı. 

(Bitmed~ 

Bugün saat 15,30 h.t~ııbul Bd~diucsi 
de matine Ye ~ehir'Il·yatrcS~ 

'MiSif lılr;i ııımmıııııı 
~ı ı,ıı 
l 1111~~ 

Facia 5 perde 
Yazan: M. A. ve 
Otto E. Hasse 

Tercüme eden: 
Nabi Zeki 111111111 1 

EL HAMRA sinemasında 
Fevkalade bir film olan 

Konıtre E~leniyot 
Bütün lstanbul Halkını eğlendirmekte devam ediyor. 

Bugünkü Cuma saat 11 de tenzilatlı matine. 
•• M&f&H 

Güzel musiki ve şen tamaşa merakliları 

Bugün 

M E L E K sinemasında 
MAURiCE YV AiN'in hoş ve eglenceli opereti 

Agzımdan Degil 
(Pas sur la bouche) filmini görmeğe gidece derdir. ({ 

Bu eser N i C OL A S R i M S K Y ile Pariste M O G AD O 
Tiyatrosu yıldızları tarafından temsil editm~ktedir. 

Bugünkü Cuma saat 11 de tenıllatlı 
Mil 

"AŞK HAZRETLERi,, 'filminin mübdei JOE 
vücude getiriten 

PRENSiN GECELERi f{of 
Bir lüks ve ihtişam ... Güzellik ve aşk •.. Güzel musiki ... 

farkıları... ve şeytani harekatı havi bir filmdir. bıl 
Marry Liedke • Nora Gre~or - Otto Walburg'un temsili olaP 

eser YARIN AKŞAMdan itibaren 

G llL O il Y AiJda 
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Güneş ve sıhhat ! 1 SPOR 

Yeni stadyum 
Frankfurt stadı nD· 

mune olacak 

Moda ve kadın 
Kıı günü çırılçıplak mektep sıraları 

sırtlarında dolaşan talebe 
A~ ts 

A't'l'apada zayıf çocuklann neı· 
'tlbıeınasım temin için hergOn 
1tııi yeni u1Uller bulunup tatbik 
~diliyor. &viçredeki muhtelif 
~abat ye tedavi evlerinde bil
~ ehemmiyet verilen bu ye
Ilı Utuller açık haYa ve güneş 
;:-rlarına istinat etmektedir. 
.._ IDGesseıelere tedavi için ah-

• it nlara orada muntazam sıhhi 
4*1trol alhnda bakıfm ı1 fda f?.~-
• •., • • • • • • • • • • .. 

Belediye stadyum inşaası için hazır· 

lıklara devam etmektedir. Bu hazırlıklar 

bu ay sonunda bitmiş olacakur. Stadyum 
yapmak: için evvelce pek çok: müracaat 
vaki olmuştu. Fakat münhasıran Yeni· 
bahçede yapılacak stadyum hakkında 
belediyeye henüz bir müracaat olma· 
mıştJr. 

Belediye stadyum inşasında Alman· 
yadı Frınkfurt stadını nilmune ittihaz 
etmiye karar vermiştir. 

Fenerbahc;e stadında yapllacak 
futbol mU-bakalan 

Bugitn Fenerbahçe stadında yapıla· 

cak müsabakalar şunlardır ; 
Darülfünunlulır egzersizi. Galatasa• 

ray küçükleri • Fencrbahçe. Fınerbıhçe 
B - Moda (1 ), Kurtuluş • Itılyan tıkımı. 
Fenerbahçe birinci - Amavutköy birinci 
ta kımlan; --·---···-················-----···--göre meşi'Jl etmek üzere el· 
itleri, baıır ev eıyaıı ve 
emsali işler yapmıya yanyan 
atelyeler vücude getirilmiıtir. 
Hastalar açık hayada yataklarda 
uzr narak karyolalarının önOnde 
hazırlanan aletlerle bu işlerle 

mqgul olmaktadırlar. Bu atel· 
yeler bazı müeseeıelerde fakir 
haıtaların tedavi masrafını çı· 
karacak bir balede getirilmiştir. 
Fakir ha1talar bu suretle hem 
tedaYi görmekte, hem de ka-

Kollu kaplar moda olmuttur. Yeni kaplar ıon derı•• aacle 
dir. Onların altma ıan Iİyab benekli kumaılardaa Japllaa 
elbiseler giymektedir. Bunlann yakalan binz iılemelC:liı. Ve 
akbın dııına çıkanlak ıiyab kabı ıiialemektedir. raber kolay kolay hastalanma- zanan h&1tane ilcretini ödiyebil

maları için bunlar şedaidi havaiye mektedir. 
Bu miieaseaelere relenlerin R it R Ti t 

ye de ahıtırılmaktadır. Dat baş- muhtelif memleketler ahalisinden aş ıza ya rosu '9hzadebe•• 

Ferah Sinemasında Jarında oaln bu müesseselerde olmaları nazarı dikkate alınarak Şehzadeba,ında 
k d · 11 d Bugün gündüz ıaat I 5 de ve gece 
ııın a aynı usu ere eYam buralarda lisan ku11lan da açıl· saat 21,30 da (Serseri) piyes 4 
d·ı kt d' d 1\1 h b ·v k Komik dümbütlü lsmıil ve Ahmet bey· e ı me e ır. mıştır. Bu liıan dersahaneleri perde. Nakle en n u tar ey. ı ann a · 
Hastaların baleti rubiyelerinin seyyardır. Lisan öğrenecek ço• şam: (A,kın mlnası) Yazan : Aziz ler temsil heyetleri buglln gündüz tam 

d 1 1 · hh 1 · · Hüdai bey. 1 5 da Pıriste misk so' ağı cinayeri yı· üze ti mesınin sı at erı üzerın· cuklar, resimde g6riiJdüğli gibi .......................................................... . 
de çok iyi teıirler bıraktığı da kıt günü, çırıl çıplak, portatif giden yerde durup sıraları ku- but Sarrafın kızı 7 perde, gece tam 9da 

tecrübe olunmu' ve bu müesse• ııraları ıırtlarına yüklenerek kil· rup oturup ders almakta, derse 1 lindiyana 4 perde. Aynca M Anastaı 
seferd~ "llasta "''' ' ahularına me kOme dorafQJaltta, hotlarma çn!ışmaktadırlar. pale heyet~ ..... ..... ... .......... --------·-·-------------------·--------------·-

--.22----- T AR1H EL KİTABI TARlH EL KİTABI----- 23 -

1.. __ Bu unn ortalarından itibaren (Fransız, lngiliz) alimleri tetkikata 
~laddar. Bu zamanda Sumerlerin çivi yazısı okundu. Ye tarihe yeni 
vır ufuk açıldı. 

Sumer, Akat, Elam devletleri ı 

Devletlerin ilk tekli Sitelerin ve kabilelerin ittihadiyle teşekkül edi • 
~rdu. (Kaide ve Elimda} din ve devlet itleri karıııktır. (Bir Site Alla• 
L} ınevcuttu. iSte kıralı Allahın vekaletini haizdi: . Sitede, bir ma • 
~bir kırat sarayı ve çiftçi, çoban, liıccar ve aan'atkirlar için binalar ya• 
Pdır. Bunları muhafaza için de Surlar inıa ve edilirdi. Burada (11) Site 
!i'ekküı etmiıtir. Sonra Sitelerin ve kabilelerin ittihadından doğan bu üç 

e't'let, (Sumerler, Akat, Elim) devletleri birlettiler. 
IQ, Fakat bu birleıme hiç birisinin iıtiklilini ortadan kaldırmadı. On bir 
bir "11ık tehri on bir krallıkla idare edildi. Hükiımet merkazeiise bu an 

tehir arasında değiıti. 
.._ Sumer kırallarından birisi komşularına saldırdırdı. Çünkü komıuları• 
.,. . tek bqına hiki molmak istiyordu. (Milattan evvel 3050) bu vazıyette 
4\&lde karııtı. 
..., Milittan evvel (2850) de Sami (Sargon Kaidede bir imparatorluk 
~ du. Sargon (Kaideden Amanus, T oros) istikametlerine hareket etti 
• lllenıleketin hudutlarını genitletti. 
lıiıı!:U•onun çocukları memleketi daha büyüttüler. Hududu Akdeniz sa• 
eti ne kadar uzattılar. O zamana kadar mabutların namına hareket 
~ken hükümdarlar kendilerini mabutların yerine ikame ettiler. Bunun 
'(Sar ne Sumerler iıyan ettiler Sumerler milattan evvel (2622 - 2648) 
le.. ~on) hanedanı yerine geçtiler. Fakat biraz sonra (Hazardan) ge• 
(~-bı~ kavim buraya hakim oldu. Milattan (2225) sene evvel (Babildeki) 
vqaıler) yeniden hakimiyeti elde ettiler. 

..__ ~i (Babil) hükümdarlığı bu suretle tetekkül etti. Bundan sonra 
1& (Babilyon) ismi verildi. 

ı_. Babilyonun en methur hükümdarı (Hamorabi) dir. Hamorabi kanun• 
t.ı· lco1du ve (lran - ·Hint - Arabistan) yollarım Babilde birleıtirdi. 
~ ~ eyyeJ (20) inci asrm sonlarında (Etiler) buralan zaptettilerse 
~Çok kalmadılar. Nihayet milattan evvel (1320) senesinde (Asuriler) 
~......_ İatili ettiler. 
.... ı!)artler, muhaceret ve muharebeler neticesinde timale çıkan (Sami· 
(t~ {Hazar) dan gelmiı bir kısım halktan mürekkeptir. Milattan evvel 

vuu) aeııeainde (Babilyonu) iuıal ve büyük bir imparatorluk kurdular • 
.... ~iyetini Kaldaniler, Lidyalılar, Panlılar, Etiler, Suriyeliler 
~ e leeaaüa eden Aaur hükümdarları (Salmanasar) ve (Sargan). 

• (Aev Banüpal) zamanında Asuriler Mısıra girdiler. 
~ ... laraıı (Kiyaluar) Babillilerle beraber milattan evvel (612) sene • 
~-~llere hücum etti. )Ninova( zaptolundu. Babil .(İkinci Babil) 
~::'""lllltilain eline seçti. 

- Sumer medeniyeti -

Beteriyetin ilk medeniyetinden birisidir. Sumerler medeniyeti (Elim) 
-.e (Akat) medenyetinin anasıdır. (Babil) ve (Aaur) medeniyetlerinde bu 
medeniyetin izlerini latırlar. .. 

Sumerler buralarda yerleştikleri zamanlarda medeniydiler. Nehirle• 
rin feyezamna kartı tedbirler aldılar, (Tunç, bakır, ve demir) mede• 
niyetlerini inkiıaf ettirdiler. Binaları taş olmadığı için kerpiçten yapar • 
lardı. 

Sütun, kubbe ve temel Sumerlerde görülür. Sumer medenyetinin 
ıeviyesi mezarlarına bakınca görülür. (Altın ve gümüt) silahlar ve a • 
letler mezarlarda bol bol bulunmak -tadır. 

Hükümdarların mezarlarında altın başlık, pilitin kupa ve gümüt ke
mer, altın ve gümüt gerdanhklar, küpelere aJtın iğnelere tesadüf edilmit• 
tir. Sumerler heykeltrafe de çok ilerlemitlerdir. Asuriler ve Babilliler 
Sumerleri taklit etmiılerdir. .J 

Din: 

Sumerler bir çok mabutlara toparlardı. Mabutlan insan teklinCle tas• 
vir ederlerdi. Ruhun edebiliğine inanan bu kavimde cennet ve cehennem 
yoktu. En büyük mabutlarımn fomi fDingir) bu kelime Türklerin Tanrı 
kelimesine mukabildir. Aynı asıldangeldiğini bir çok ai.mler iddia ederler. 
Sumerlerin Bini, Bel, Anon adlı 3 mabutları daha vardı. (~ ) Sumerlerin yıl· 
dızlarla uğraşmaları heyeti ilminin ortaya çıkarılmasına sebep oldu. Zaman 
ve mevsim mikyaslariyle kerrat cetveli Sumerlerden alınmıştır. Sumer• 
lerce mabutlar mükafatı ve mücazatı dünyada verirler: Bunun için hasta• 
hktan korunma Su.merlere esaslı bir işolmuıtur • 

Mimari ve mühendislik terakki etmiıtir. Mabetler ilk zamanlarda 
ıun'i tepeler üzerine yapılmııtır. · 

Bu mabetlere Sumerler Siggurat derlerdi. Babil , kulesi böyle bir 
.(Siggurat) tır. 

Bu mabetler: (Yer altını, Yer yüzünü ve gökü) temsil ederler. 
Semayave aTnrıya giden yol buradan geçer. 
Mabetlerin en kudsi yerleri kapıyla kubbeleridir. Bu mabetler kat 

kattır. Ve her katta heykeller vardn·. 

Sumerlerde edebiyat : 

Sumer edebiyatı zengindir. Bu edebiyat dini efsaneler ve destanlarla 
hatlar. Kahramanlık destanları Sumer edebiyatının mevzuunu teıkü 
ederlerdi. 

( • Bin dünyayı idare eden zeka 
Bel maddeye şekil veren kuvvet. 
Anon criizel san'atlan halk edenkuvvettlr. 



~ 6 - VAKiT 2 6 ŞUBAT t 932 ~~~~~~~~~~~~':!""=~~~~~~~~~~~!!!!:~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

cemile Güzel bir Alf ons bayrak peşinde! il 'lrilia hmer sa11atoryo1n u 
Hi 1aliahmerin Erenköyünde 

açacağı sanatoryomun son hazır-
r Ust tarafı ı ın.i sayfada Demiş, tebriklerden sonra da lıkları da bitirilmek üzeredir. [ Ust tarafı ı inci sayfada] 

1 Türkiyeye kar§ı muhabbetiyle ta- şunları söylemiştir: Dün, sanatoryoma karyo1a ve danacak!,, demiştir. 
nılan Mr. Grew, memleketimize - Aktettiğiniz nikahın tescili yatak ar naklo unmuştur. Ismar- Alfons Büyükderede gezerken 
bir cemile olmak üzere kızının ni- şerefini belediyemize bahşetmek !anan röntgen makinesi de ya- İtalyan tayyare !İrketinin tesisatı· 
kabının Türk medeni kanununa sureti.yle gösterdigw iniz teveccüh S nı gezmi•, müessesenin müdürü kında gelecektir. analoryomun ~ 
göre yapılmasını istediği için ev • ve muhabbet eserini hakiki bir tarafından kartılanarak gezdiril • 
lenme merasimi, Beyoğlu kayma· memnuniyet ve şükranla kaydedi- 1 Mayısta açılacağı anlaşılmak- mi§tir. Sabık kıral direktörle 
ka.mlığnda, kaymal:am Sedat bey yorum. tad1r. tayyareciliğe ait bahisler üzerinde 
tarafından yapılmıştır. Dairemiz sicilleri bu kıymetli Sahte damga pulu yapan bir vukufla konuşma,, bu esnada ya-

Merasim icin ka~rmakamlık 0 - hadiseyi tesbit etmiş olmakla da- nına b·r gene yaklatarak: 
d ı d- k d. 1 şebeke yakalandı 

asiy e yanın a i 0 a ayrı mı~, or ima iftihar duyacaktır. - Efendim, dündenberi pe· 
fak b ı I Son günlerde piyasada sahte· 

taya u ir masa tonu mu§tu. 1ı:f ukadedratmızı birbirinize bağ lik şüphesi uyandıran damga şinizden dolatıyorum. Bir fotog-
Hususi mahiyette ve gayet sa- ladıgmw ız şu gu"zel dakik~da müs.- rafınızı almıya muvaffak olama -

d b. ı 'ld l · pulları göri.ilmüş ve po''se haber e ır fe •• e yapı an merasıme terek havatmızın saadeti namına dnn. Resminizi cekmiye müsaa -
1 A 'ka f · k verilmiştir. Pol s bu ibpar üzeri-ya nız merı se nretı er aniyle, size bir hatıra olarak iki cümle de eder misiniz? Demiştir. 
f. · b h i d ti d ne tahkikata girişmic ve yüksek 

ıe ırın azı usus os an avet söylemek isterim. -ı Alfons gülümsiverek resminin 
edilmişlerdi. D vetliJP,. cıır sr,..da Birbirinizin rnezivetlerinizi kıymet:i dam'ga pullarının sahte- çekilmesine .müsaade etmi§, fotog
İngiliz sefiri Sir Corç Klerk, Yu- meydana çıkarıp takdir etmek fır- terinin yapıldığım tesbit etmiştir. raf alındıktan sonra genç cebin _ 
nan sefiri M. PolihrC"n~·ad's A - H Kısa bir tak pten sonra sahte- den kıralın bir resmini çıkararak 
mer1.ka sefaretı• ata•.emı·rı'terı· kolo- satlannr arayınız. er biriniz Ö· k. b k l d " tek' · • k tl · · · ki ar.arın epsı ya a anmış ve a · imzl".lamasını rica etmistir. Sabık nel Elliat, Vali Muhittin bev ve mm manevı uvve ennı ın -

Ş"f etı'rmı·ye çalışınız liyeye teslim olunmuşlardır. Bun· kıral buna gayet ma~rur bir tavur· 
refikaları hanımla dı'g .. er bazı "' · 

S. d · • h kk k ların arasında bir matbaa sahi- la su cevabı vermi•tir: :zevat bulunuyorlardı. ıze aımı ve mu a a saa - :ı 
d tl temennl. eder h t ı bile birkaç mütevaısıt ve sürücü "- lstanbulda simdiye kadar Saat on dört bucu~a do~ru A - e er ' aya yo u-

"' "' nuzun btı nurlu başlangıcını teb nrdır. üc., dört imza verdim. Bu •erefi merika sefiriyle ze.;,cesi ve· iki ni- - -ı: n'k eden·m ---------------ı sizr1en esirgememe müsaade edi -
ıı:anlı salona gelmı·cler, bı'r mu··d- .,, :ı :ır d b · ı 1 Bursa Cer, Tennvir ve Kuvvel niz' 
det sonra merasime beclamnı"tır. Se at eyın söz erinin ngiliz- Muharrike TUrk Anonim .. ,, 

s: :ı t ··mes·nd t b 'ki Genr. bunun üzerine: Evliler Beyoğlu kavmakamı ceye ercu ı en ve e rı er· Şf k ti d 
S d b den sonra merasime nihayet veril- ' e n en : - O halde bu resmi lstanbul11 

e at evin l:arsısına, gelinin şa- · · Hissedar an ı 932 senesi i\lartının yir • • • • b. h 1 k 
hidi Vl\lı· "''••, 1hı•tt;n bovJ ... d .. _...,. _ı1n mı~tır. zıyaretınızm ır atırası o ar& 

ıy• ~c <'H · - o:ı M E 1. h b d mi yedinci [>azar günü saat 17 de Bur· 1 b 1 d' • d • t' 
•ahidi 1ngı·ıı·z sef,·n· Sı'r Corç Kie,.k r. ng ıs un an evvel Ame ta ' e anız.,, emıs ır. ,. ~ k 1 b l k sa'da Şirketin i\1er"e.r.1 idaresinde sureti Alf "tt'kt iki tarafına gectikten •onra Se_ıat ri anın stan u i inci konsoloslu- ons genç gı ı en sonra ya-
be 

0 C'! ~ d S' f . k,. . l' adiyede inikat edecek olan Heyeti U . nındakilere: 
Y Mis Grew'e ve Mr. English'e gun a, ıyam se aretı atıp 1 • mumiye içtimaına davet olunurlar. 

isimlerini Türkçe olarak sormuş _ ğinde bulunmuf, sonra Buda peş- "- Ne güzel tabiat! Kendisin-
tur. te sefaretine tayin edilmiştir. Ruznamei müzakerat : den bir şeref esirgedim. O bana 

Suali belediye mühendislerin_ İstanbul belediyesi yeni evlile- I - idare l\Jeclisi raporunun kıraati; mukahilinde bir hediye verdi. Bu 
den Ziya bey lngilizce olarak tek- re Darülacezede yapılmıt iki sec· 2 - i\lürakip raporunun kıraati~ re&mi lstanbulu zivaretimle çoğa· 
rar ctm\f, isimlerin yazylmasmı cade halı hediye edecektir. ~ - 19.'il sene hesabiycsi 1-\ilAnçosu lan havranlığımm bir hatırası o • 
müteakip Sedat bey evvela Mis Yarın saat on altı bucukta A- ile KAr \'c Zaıar hesabının kabul ve tas- larnk daima sakhyacağım.,, de -
Grew'e sonra Mr. En«Jlish'e birbir merikan sefaretinde yenf evlilerin diki ve Meclisi idarenin ibrası; mi~tir. 
lerini zevç ve zevceliğe kabul edip din' nikah merasimi yapılacak. 4 - l\lecllsi ldareye aza intihabı; • * * 
etmediklerini sor.muştur. müteakiben sefarette büyük bir s - .Meclisi Idarc azalannın hakkı Sabık kıralın seyahat sebepleri 

Verilen muvafakat cevabından kabul resmi ve tedansan tertip e- huzurlannın tespiti; üzerinde söylenen ihtimaller ara-
ıonra evliler sonra ~ahitler defteri dilecektir. Mr. Englishle zevcesi 6 - 1932 he51p devresi için Mü· sındn dün ,unları duyduk: 
imzalamı§lardır. Bunun üzeri11e aynı ak,am Amerikaya gidecek • rakip intihabı \'C aidatının tespit~ Sabık kıral Alfons, sabık Rus
Sedat bey: tir. Amerikanın Tokyo sefareti- 7 - Ticaret kanununun 323 ve 324 ya çarlığı devletinin çar has-

- Kanunurnuztın emrettii{i ~e- ne tavin edilen Mr. Grew de on üncü maddelerinde mus:ırrah müsaadatm aa ordusunda fahri bir alay ku • 
kilde mecfoni rıikahmız kavtlarİ - güne kadar hareket edecektir. Idare Meclisi azalarına \"erilmesi husu· mandanıydı. Bu alay, Rusya ih
mıza tescil edilmiştir. Sizleri bu VAKiT - Yeni evlileri tebrik sunda Meclisi idareye 5a1Ahlyer itası. (2512ı tilalinde maalup olmuş, dağılmı~, 
andan itibaren zevç :e zevc~ ola- eder ve kendilerine saadetler di - Idıre Mccliıi namına murahha~ fakat bir zabit, alayın bayrağiy· 
rak tartıyoruz. Tehrık ederım." ler. ııT.n c-;. l IA:\S le m lhteHf nuıımlarını kacırmıva 

~-----------------------------------·-------------···----·---

muvaffak olmu§tu. Zabit, pek ta• 
bii bu e§yayla Rusyada seyahat e
demiyeceği için, onları, ispanya 
sefareti memurlarından birisine 
tevdi etmif, ve kendiıi de kay~ 
mu§tu. Bununla beraber, bu ha• 
dise, alayın fahri kumandanı Al• 
fonsun kulağına gelmi§, yapbit 
bütün aramıya rağmen ne sefaret 
memurunun ismini, ne de alaytJI 
bayrağını bulabilmitti. 

Sabık kıral Alfonı bu hadise
ye çok ehemmiyet veriyordu, -.e 
alav nitanlannı her tarafta ara • 
maktan ve aratmaktan bir an geri 
kalmıyordu. Bu seyahatinde de 
bu itle muntazaman metrul olu • 
yordu. Aynı habere göre sabık 
kıral şehrimizdeyken bu bahis ü
zerinde bir ip ucu yakalamıttır. 

Geçen akşam Garden barda bu• 
lunan sabık kıral, orada, sabık 
çar hassa zabitlerinden Mösyö 
Sobeskıyle tanışmıt ve bu zabit, 
sabık krrala, fahri reisi bulundu
ğu alayın bayrak ve madalyalal'l"' 
nın ispanyanın Belgrat sefaretiır 
de olduğunu bildirmiıtir. 

Sabık kıral buna fevkalade 
memnun olmut ve ... Mösyö Sobeı• 
kinin elini sıkmak su:-etiyle ona il· 
tifat etmittir. 

Bu itibarla 13 üncü Alfonsun 
Suriye ve Filistini gezdikten son• 
ra Belgrata gitmesine kuvvetle ih• 
timal verilmektedir. 

TUrk"yede hizmet eden ecne• 
bllerln tekaUdlyelerl 

Evvelce Türk ordusunda biz• 
met etmiş olan bazı Alman je
neral!arının zevcelerine tekaüt 
maaşı tahıis için bük(imet bir 
layiha hazırlamıttır. Fakat bütçe 
encümeni bu işi mali vazıyetimi· 
.zin daha müsait olacağı bir .za· 
mana talik kararile llyibayı iade 
etmiştir. ··········-··--
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SlBller efsaneleri Sumerlerden (Yahudilere) geçmiştir. Bu efsanele· 

rin bir çoğu (Tevrata) girmiştir. Sumer yazısı kullanılan ilk yazıdır. Bu 
yazı tarihin ilk yazısıdır. Bu yazıya (Hattı mihi) yani (Çivi yazısı) de. 
nirdi. 

Askerlik, kanun ve mektepler ı 

Sumerlerde askerlik ve kanun kuvvetliydi. Hükümdarlar da harpte 
hazır bulunurlardı. Sumer kadınları erkeklerle müsaviydi. Sumer mek • 
teplerinde (Gramer, coğrafya, riyaziye, edebiyat) okunurdu. 

- Anadolu milletleri 

Etiler lmperatorluOu : 

Etiler yani (Hitit) ler Anadoluya (Hata) derlerdi. (Hata) Çinin ıimnlin· 
de olan bazı mıntakalara Türkler tarafından verilmiı bir isimdi. Etilerin 
Anadoluya oradan geldikleri anlaşılıyor. 

Ahall ve lisan : 

Küçük Asya ahalisi Hata Türklerine mensup insanlardır. Bunlar Or· 
ta Asyadan muhaceret ederek ayrılmıtlardır. ( Sumerler Elam• 
larla ) akrabadırlar. Anadolu ahalisi bir takım Etilikler yani 
beylikler halinde küçük, küçük hükUmetler te§ki etmitlerdi. 

Bu sebeple umumiyetle Anadolu halkına (Etiler) denir. 
Lisanları Elam ve Sumerlerinki gibi (Türkçedir) Etiler fakat teşekkülatı 

itibariyle Sumer ve Elamlar gibi (Brakisefal; yani genit kafalıdırlar.) 
Eski Avrupalılar ve Samiler Brakisefal değildiler. Etiler memleketin 

de milattan (3000) sene evvel medeniyet fevkalade inkişaf bulmuştur. 
Daha evvel taş ve maden devirlerinde de medeniyet vücuda getirmişler • 
dır. 

Siyasi hayat : 

Eti İmparatorluğu Fratla Kızıl ırmak arasında kurulmu§tu. Merkezi 
Boğaz köyün civarında (Hatusas) tır.Eti imparatorluğunu kuran (Filaber· 
mas) isminde bir hükümdardır. (Babilonya, Habeli) zapteden birinci 
Murşildir. 

Etiler az zamanda çok geni~ hudutlara mali koldular. Mısrra kadar 
indiler. Etiler aslterlik itibariyle çok yüksek kabiliyetteydiler. Mısır ordu· 
laryle karırlaştıkları zaman bu kabiliyetleri daha iyi meydana çıkıyordu. 

Bu askeri kuvvetleriyle Etiler kom§uları için korkunçtular. Eti hakimi· 
yeti milattan evvel (1200) senesinde sönmiye ba§lar. Çünkü (Torlar) 
(Yunanistam) işgalden sonra Adaları zaptettiler. Ve oralardaki ahali 
Anadoluya girdi, bu akın neticesinde Eti imparatorluğu, Anadoludan atıl• 
dı. Daha bir müddet ( Karkamiş) mmtakaaında tutundu. Fakat kendisini 
kurtaramad 

Asur - ElAm - Kaide 

Co§ran vaziyet r 

(Kaide - Eli.m - Asur) ülkeleri Şarkta lran doğlarınm garp yamaç· 
ları. Şimalde Anadolu dağları Cenupta Arabistan çölleri ve Acem körfezi 
sınırlaıyla çevrilmiıtir. Burada (Firat Dicle, Karun, Kerga Zap) nehirleri 
araaındaki saha sulaktır. 

Burada iklim gittikçe sıcaklaıan kara iklimidir. Şimal kısımlarında 
çok sert kıılar görülür. Kağmurları bol değildir. Ancak kanallar açmak 
suretiyle nehirler arasında ziraate müsait yerler elde edilebilir. Burada 
(hububattan hurmaya) kadar iyi ve güzel nebatlar görülür. Nehir kenar• 
larında ve otluklarda hayvan beslemek inkitaf etmittir. 

Ahall : 

Tarihten evvelki zamanlarda Burada orta Asyadan gelen Türk kaviın 
leri vardı. Bunlar milattan be§ altı bin sene evvel buralara gelmitlerdir· 
Bunlar üç kavimdiler. 1 - (Sumerler) yani Kaidenin cenubunda Sumer 
mıntakasında otururlardı. 2 - (Atatlar), Kaidenin §İmalinde otururlardı. 
3 - (Elamlar) Kalamın yani Kaidenin tar kında otururlard. Milittane'V • 
vel (2100) senesinde Babilde oturan Samileri) milattan (1300) sene 
evvel Ninoya) da hüküm süren (Asurileri) bunlarla karıttınnamah. 

Sümerler medeniyeti milattan evvel (5000) senesinde teşekkül eıaıit 
bulunuyordu. 

Sumerler 

O zaman tüccarlardan ve san'atkarlardan mürekkeptiler. Sumerler IC~ 
leye geldikleri zaman nehirlerden istifade etmesini bilirlerdi. Nehirlerll' 
.kışlarına göre şehirleri sun'i tepeler üzerine inta ederlerdi. Sümerler 
~Mezopotamyaya) geldikleri zamanyazı yazmasını biliyorlardı. 

Bu yazı (Hattı meyhi - Çivi yazısı) teklini almıttı. Dilleri (Alta1. 
Türkçe) siydi. (Sami lehçeleri) daha sonraları karı§.mıştır. 

Akatlar) ın (Sumerlilerle) akraba olduklarını söyliyenler vardı. Fakat 
Akatlara fazla miktarda (Samiler) karıtmııtır. 

(Elamlar da Sumerler) gibi Orta Asyadan gelmişlerdi. Dilleri Türk• 
çeydi. Elamlnr (Babilden) çok evvel medeniyet kurmuılardı . . MilittaJI 
evvel (2300) senesinde fütuhatlarını çok uzak diyarlara kadar götül'lllÜ~; 
l-:!rdir. Bunların merkezi olan (Sus} §ehrinde topraktan çıkarılan nıa~eıı
hendesi şekiller, tezyini resimler, ta~tan vazolar madeni efya medenıfe"' 
tinin şahididir. Ur, Urak, Nippur Türk tehirleri (Babilden) ve (Niocr' 
vadan evvel teşel<kül etmi§lerdir. 

Kallecle de (19) u~cu ura~dar ketfiY,at yapılmamıftır. 
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Kı asinin güzel dostu neler yaptı? 

\1 arşovadan Petrograda! iki direkli çadır kapalı zarfla mü na· ll Ç ll } an af J rinci Ticaret Dairesinden : 
kasaya konmuştur. lhalesi 5 - Martı ı . ı L 

93
? ta ın· .. . . .. l Odefıı!ı yüz kurustur --- M:ıhkemece ıflbının :ıçı masına ıı:arat 

- .. r ıne musadıf curnartesı gu ' .1 • 1 B ıı-1 • d T b da 
·· saat on beşte ı kt Talip. Sermayedar şerik aranıyor - \•erı mış o an e '06 un • epe ışın . 

nu ~ yapı aca ır. .. a· 35 . . . Perapalas kıırşısında t 4 numeroda ann-
Jerin !'a.rtname ,.e nümunesini gormek ızzat nevı ıtrıyat ı; c emsalı levazım , . . 

.. •· · 1 d · . d b" ·k ·h lıc acı \ ' C halıcı Sabıtay ll:ıyım cfcndlnın Güz~I, haris ve casus 
Parls ve Londra bu kadının macera

larlyle çalkanıyor 

üzere her gun Ankarada merkez satın ıma e erım. eımaye ar ır şcrı c ı · . . . . 
alma komisyonuna rnüracaatlan ve tiyacım vardır. Bu iş de büyük bir isti· alacakl:ır~le akdeyled ı~ konk~rdato be· 

· f d . d J 11-· h k'· k c·· TO\' I tet\tık mnbkememıze tc~dı kllınmış münakasaya ıştirak edeceklerin o gün a e temın e ı ecctıı mu a ıı.a tır. o- J • • ~ • • 

·· •· ·· K k ·r ı· N cı(j \ e rmrı tetkıkaun :J.3.q3. tarıhıne mll· ve saatinden evvel teklif ve teminat rusme ... uzere um apı çı te ge ın o .• ı .. 
l\1 f lı.ı. · d · ·· (2483 sadif Pcr~embe gUnu sn:ıt 10,30 da le--

M Sovyet Rusyanın Londra sefiri 
c;: Krasin güzel dostu madam 

Uogeviç mücevheratını ve el· 
llıaslarını beş milyon altın frank 

:~kabilinde bir lngiliz sigorta 
ır etine ettirmiştir. 

d llıun müddet Parisi terk e-
erck Lehiıtana geç::niş, ve Ka

takovi şehrine giderek Grant 
ateıe misafir olmuştur.-
d Otelde ikameti esnasında ma· 
d a?1 hastalanmış, ve bu esnada 
ç •tna yanında taşıdığı bavulunu 
da dırmıştır. Bunun üzerine ma· 

•ro derhal polise müracaat et
llıiş, çalındığını iddia ettiği ba
~lda elmasları yüzükleri ve mü
tvheratile beraber ayrıca da 

~akit olarak altı bin lng.liz lirası 
ulunduğunu söylemiş, ve bu 
~'Yanda s igorta şirketine mü
Filcartt ederek, beş milyon altın 
h tanka sigorta ettirdiği mücev
k eratının ça lınması dolayısile şir· 
betten tazminat istemiştir. Polis 
,~ sırkatin faillerini taharri 
. erken, diğer taraftan sigorta 

fırketi de en muktedir sivil me
~Urlarını göndererek meseleyi 
h a§ka bir noktadan tetkike ve 
k~ 1tde bir hile olmadığını tah· 

1 
• başlamıştır. 
Şirket memurları madamın, ev

lelce uzun müddet Pariste yaşa
~~ olmasını nazarı dıkkate ala. 
da meseleyi evYeli bu cephe-
d~rı tahkike teşebbüs etmişler-
. •r. Bunun üzerine r.ıc11elenin Pa
~•te cereyan eden safhası ma
d •ro hakkındaki şüpheleri ziya
ele§miıtir. Çünkü madam Gün

:etiç evvelce de aynı menval 
lre bir sigorta şirketini iğfal 
:~IDck istemiş ve buna muvaffak 
aroarnıştı. 

111 
Buna muttali olan ,irket me· 

t Urları bu sirkat hadisesini, bi-
rtı d h t "k ı- - .. J a a amı e uzum gormuş-
:ı' ve neticede anlamışlar ki 
t 111dığ1 iddia olunan mücevhe
.•t Pariste Avrupa oteline ema· 
oıtt 
~ en bırakılmıştır. Bu vazıyet 
1 •r§ısında Leh polisi de mese
;den haberdür edilmiş, ve ma
k •ının sablekir!ığı meydana çı
taı~r:.lc kendisi derhal tevkif edil-

' ır. 
ti ~adamın •ergüzeştçu bir ma
ı.ı,11•1Dacera dolu bir hayatı Yardır. 
'•c? umumiden evvel madam 
ltl 0 geviç,, Varşuvanın en gü· 
hu •c en maruf bir kadını imiş; 
hir eınada bir ~irkette küçük 
ta ltıernurken o şirketin direk· 

ru ke d' . . . l 
~d· n ısını sevmıı ve onun a 
~akvaç etmiştir. Fakat aradan 
t~ h geçmeden madamın serbes
a.ıa arakita bu izdivacın bozul-
1\ır~Yle neticelenmiştir. Yalnız 
'-'•d •ını unutmamak lazımdır ki 
v,t anı bu izdivaç sayesinde 
htı§ov•nın yüksek sosyete ha· 
)ta·na dahil olmuş, güzelliği sa
ltr kde kendiıinc bir çok dost
tal&ı aıanınıştı bunun içindirlci 
•tia:ını mütaakıp derhal bir Leh 
'-'•dokratıa ev.enmişti. Fakat 
a Up aroın mahremiyetine dahil 
~-- busust ahvalini daha yakın
ltiat!kkıbe fırsat bulan bu Leh 
tet ratı da aradan çok zaman 
'-'tcb:d.en madann terketmek 

t:'ak rıyetiode kalmıştır. 
~at madam bundan hiç mü-

9';,t" ~eiildir. Güzelliğin ve 
~, •ııııı evci balasına vasıl olan 
~Uhitinde meclupları olan 

Gün2eviç Varıo•ayı da 

kendi şöhreti için kafi bulmıya· 
rak derhal Petroj?rata hareket et
miş; ve orada Çarın hususiyet 

mektuplarının makbuz muk3 bilinde usta a .ıar.t a resınc muracaat ) ' t....... 
. . · . · . , rnsı mukarrrr bulunmuş olduğundan ou 

mezkur komis.}on rı.}asetien tevdı e.}- Satılık dUkkln ve haneler t l"k d ı 1 vcvm n ... ti 
lemeleıi. (73) (502) >apra :ı .. a ar o an ann . 

* * * Pangaltıda Tramvay caddesin- mezkOrda mahkemede hazır bulunmalır1 

ve teveccühünü kazanmış en yük
sPk aristokratlarla tanışm1ya, ve 
onların dostluğunu kazanmıya 

muvaffak olmuştur. Şimdi artık 

PP.trogratta da madamın güzel
liğine meftun a-Uzide bir Aris· 
tokrat sınıfmın teşekkül ettiğini 
görüyoruz. Mm. Güngeviçin fü
sünkar güzelliği hergUn yeni bir 
aristokratı teshir ediyordu. 

Öyle bir an Ye zaman geldi ki 
madam Güngeviç Petrogratın ve 
Aristokrat muhitin en maruf ve 
en ziyade aranılan bir kadını 
oldu. 

Madam bu şöhretini Rusyada 
ki büyük ihtilale kadar idame 
edebildi ve ihtilal esnasında ta-
nıştığı krasinle, mumaileybin se
fir tayini üzerine beraberce Lon
draya gitti. 

Krasin çok müsrif bir adamdı. 
Madam Güngeviç, Krasioin bu 
hudutsuz israfından çok istifade 
etti. 

Bundan başkada Kraıinin doı
tu olması basebile casusluk işle
rine karıştı onun bu sahada el
de ettiği malumata fazla kıymet 
ve ehemmiyet veriliyordu. En 
nihayet bir gün Krasin vefat 
edince, madam Güngevjç Kra· 
sinin terkettiği bütün efya Ye 
zinetleri çalarak ortadan kaybol
du Ve Pariıe gidip yerle,ti • 
Madamın Parlae muvaseletin

den kısa bir zaman sonra Pariı-
te zengin bir tüccar, güzel bir 
kadm tarafından bir otomobil 
tenezzühüne davet edilmiş fakat 
bu gez.intiden sağ olarak av
det edememişti. 

Son yapılan tahkikat netice
sinde bu tüccarın casuslar tara
fından öldürüldiiğü tahakkuk et· 
miş, madam Güngeviçin casus· 
lukla alakası ve casuslarla mü
nasebeti olduğundan bu vak'ada 
tüccarı gezintiye davet eden ka
dının kendisi olması, kendisinden 
bihakkın şüphe edilmiye sebep 
olm!.lştur. 

Bu hususta Pariıte istintak 
ve tahkikata devam edilmekte 
tir. Madam Güngeviçin bu katil 
hadiıesinde methaldar olduğu 
muhakkakaddedilmektedir. Kra· 
s;nin bu güzel dostunun daha baş
ka gizli vakalarla alikası oldu
iunun bu tahkikat neticesinde 
tazahur edeceği zan ve tahmin 
edılmektedir. Bir zamanlar buzu
rile en yüksek sosyete meclisle
rine şeref veren bu güzel kadın, 
şimdi Krakovi hapisanesinde 
hakkındaki bu tahkikatın neti
cesini beklemektedir. 

Doktor 
Hafız Cemal 

Aıkeri müzede mevcut 20 baş 
ve 20 çift elin mankeni pazarlık 
suretile yapılacağı ilan ediJmiş
sede talip çıkmadığından pazar
lığına 27-2·93 t Cumartesi günü 
saat 16,5 de KOM. da icra kı· 
lınacaktır. Talıplerin şartname· 
sini almak ve pazarhğa iştirak 
etmek üzere Kom.a muracaat· 
ları. (93) (688) 

Güneş Sigorta 
Türk Anon·m Şirketi 

Hisse~aran efendiler ı 932 .:-en esi 
Martının 31 inci Perşembe ıünü :.aat 
15 de şirketin lstanbul'da Ccrmanya Ha· 
nında 4 üncü kqtında ktıin idarei mer
keziyesindc sureti adiyede içtima edecek 
olan hr.ycri umumiycye davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Meclisi idare raporunun kıraati, 
~ - Murakıpler raporunun kııaıui, 
3 - 1931 dcnei hcsabiyesine ait 

bilAnço ,.e Uru zarar hesabının tasdiKi 
ve geçen devrci hcsabiye zarfında ifayı 

vazife eden i\leclisi idare azalarının ih· 
rası, 

4 - 1932 de\Tei hesabiyesi için 
Meclisi idare nz:ılarının intihabı, 

·"-Meclisi idare azalannı mahsus hakki 
huzurun tespiti ve azayı mezkôre me· 
yanında şirketin mGdiriyeti umumiyesini 
dcruhcc eden z3ta verilecek tahsis:ıtın 
takdir ve tayini zımnında Meclise selA
hiyet itıısı. 

6 - 1932 senei hesabi) esi için mu· 
rakıplerin tayini \'e ücretlerinin re<piti. 

7 - Ticaret kanunu.mm :32J üncü 
m3ddesi mucibince şirketimizle icrayı 
muamele hususunda Meclisi idare azala
nna mezuniyet 'c sclAhiyet itası. 

Gerek esalcten ve gerek \ek!leten 
şirketin l~akal on beş his-ıe !encdine 
malik olan hissedarın efendiler hamil 
olduklan scncdau içtima taıihindcn lAa· 
kal on gün evci şirketin merkezi idare· 
sine te\•di etmek suretile heyeti umumi
yeyc iştirak halı kını haizdirler. 

Meclisi idare 

Istanbul' da Sabuncu Zade Meh· 
met Şakir ve Mahtumu müesıe· 
satı Türk Anonim Şirketi 

l lissedaran heyeti umumiycsi 28 
Mart 932 tarihine mü.sadif Pazartesi gü· 
nü saat 15 te Şirketin Kantarcılırdaki 

merkezi umumisinde alclAde içtima ede· 
ceğinden nfzamnamci dahilinin yirmi 
dördüncü maddesi mucibince hissedara· 
nın gtrek asaleten ve gerek vckileten 
hamil oldukları hisse senedatını içtima 
gününden IAakal on gün evci şirket ve7.· 
nesine teslim etmeleri ve tayin olunan 
gün ve sa:ıtte içtimada hazır bulunmaları 
il!n olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Mecfüi Jd::ıre Ye murakıp ra· 

porlannın kıraati, 

2 - 1931 senesi bilAnço ve kAru· 
znrar hesaplarının tetkikile Meclisi idare· 
nın ibrası, 

3 - 1931 senesi temettüunun tev· 
ziine k:ırar ve !\Jeclisl ldıırcye mezuniyet 
itası 

4 - Nizamnamei dabilinin tadil ô· 
Junan on birinci maddesi mucibince ye
niden meclisi idare azası intihabı. 

!\IECLISI IDARE. Dahili hstahklar mutahassısı 
Cumadan maada her gün öğleden -;============:;,-

sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan. Z A Y 1 L E R ----bulda divanyolunda 118 numarah hu· 1338 senesi Üsküdar Sclimisalis mek· 
susi kabinesinde dahili hastalıkları tebi alrıncı sınırından aldığım tasdikna
muaycne ve tedavi eder. Telefon: Is- meyl zayi ettim. \' enisini çıkaracağımdan 
tanbul (2. 22398) eskisinin hükmü yoktur. Ahmet r\litıt 

ıstanbul Belediyesi ilanları ( , ________ _ 
Eminönü Belediye Oaıreıinden: Mailiinhidam bir vaziyete ge

len ve mutasarrıflarının tahkikile tahriren tebligat icrasına inti
zaren alahalihi ipkasında mahzuru görülen Iskendcr boğazında 
Baltacı ve Sorgutçu hanları arasındaki han odalar1a1ın tarihi ilin· 
dan itibaren (48) saat zarfında mahzuru iza~e edilmediği takdir
de Ebniye kanununun maddei mabsusası tatbik edileceği muta
sarrıflarına tebligat makamına kaim olmak Ozere illn olunur. (7 J3) 

de 20, 22 No. h dükklnlar ile llAn olunur. 
~----------------~--------üstlerindeki 11, 13 No. lı haneler 

2 Mart 932 Çarşanba günü saat 
l S- lo da Beyoğlu 3 üncü Sulh 
H. Mahkemesince iz~lei şuyü 
suretile satılacaktır. 

katibe 

1 
As. Mk. SA. Al. komisyonuf 

llAnlar1 ·----
Konya askeri orta mektebi için 

1000 metre minder kıhflığı bezi j 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa -
zarlığı 5-mart-932 cumartesi günü 
ıaat 16 ya kadar Harbiye mekte -
bindeki ıatın alma komisyonuna • 
müracaatları. (228) (717) 

"' * • 
Eyüpte Dikim evinde mevcut 

muhtelif köhne eıya aleni müza
yede ıuretile satılacaktır. Müzaye 
desi 20 mart 932 pazar günü saat 
16 ya kadar Harbiye mektebin· 
deki satın alma komisyonunda ic 
ra kılınacaktır. Taliplerin §art • 
namesini görmek için komisyona 
köhne eşyaları görmek için Dikim 
evine ve münakasaya iştirak için 
de muayyen vakitte komigyonda 
hazır bulunmaları. (229) (718) 

Konya askeri orta mektebi için 
1500 metre yastık kılıflığı bezi 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa -
zarlığı 5 • mart • 932 cumartesi gü
nü saat 16 ya kadar icra kılma • 
caktır. Taliplerin Harbiye .mekte
bindeki satın alma komisyonuna 
müracaatları. (227) (716) 

:ıı: •' • 

Süvari binicilik melrtebinde 
mevcut 62 eğer pazarlıkla tamir 
ettirilecektir. Pazarlığı 5 - mart 
932 cumartesi günü saat 16 ya 
kadar Harbiye mektebindeki sa • 
tın alma ltomisyonunda icra edile 
cektir. Taliplerin komisyona mü • 
raca.atları. (226) (715) 

* * * 
Askeri Mekteplerle, hastane -

ler ihtiyacı için 70,000 kilo koyun 
ve 10,000 kilo kuzu eti pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 27 -
Şubat - 932 Cumartesi günü saat 
16 ya kadar Harbiye mektebinde· 
ki satın alma komisyonunda icra 
edilecektir. Taliplerin şartname -
sini görmek için komisyona müra
caatları ve iştirak için de vah:ti 
muayyeninde hazır bulunmaları. 

(218) (643) 
• * * 

Maltepe Askeri Lisesi için 750 
adet yüz havluıu pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 27· Şu
bat· 932 cumartesi günü saat 16 
ya kadar Harbiye mektebindeki 
satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (225) (694) 

• * • 
Askeri Baytar mektebi ıçın 

muhtelif eczayı baytariye aleni 
münakasa surctile satın alına· 
cakhr. Münakasası 20-Mart-932 
paıar glinü saat 16 ya kadar 
Harbiye mektebindeki satın al
ma komisyonunda icra kılınacak· 
tır. Taliplerin şartnamesini gör
mek için komisyona müracaat
ları ve itlirak için de muayyen 
vaktinde komisyo:ıda hazır bu
lunmaları. (224) (693) 

lstanbul dördüncü icra me -
murluğundan: 

Niko veledi Koıtantin efendiye 
borçlu madam Zoinin pederi pa • 
mukçu Dimitriden intikali li.znn 
gelen ve tamamı 858 lira kıymeti 
mukaddereli Fenerde Apti ıu ba
§ı mahalleıinde 42 No olup içinde 
bir kuyu ve birinci katta bir sofa 
bir hala ve bir dolap ve bir mer• 
mer musluk ve taraı mahli ve ikin
ci katta birinci katın aynı olup ü
cüncü katta bir ıofa üzerinde bir 
~da ve tavan arası taruatan ibaret 
ve 56 metre mürabbaı ve hu • 
duden bir tarafı Ergiro ve 
bir tarafı Koç o ve bir tarafı 
Fener caddesi ile mahdut No. 
42 bir bap hanenin tama • 
mı ile gene Niko veledi Koıtantin 
edendiye borçlu madam Zoinin 
babası ha .müteveffa namı diier 
Penbeci Dimitriden intikali lazım 
gelen Fenerde Apti ıu batı mahal· 
lesinde Balat caddesinde ve bala• 
daki 42 nuramalı hanenin arka ci
heti ve bir tarafı lıpiro hacı Mi • 
hal dükkanı ve bir tarafı ahara ait 
araa ve arkası borçluya ait mezkGr 
hane ve cepheıi Balat caddeıiyle 
mahduttur. 

Ve tamamı 448 lira kıymeti ma 
kaddereli eıki 21 N olı menzil olup 
akdemce 29 ili 35 numaralarla 
murakkam dört bap dükkln olup 
İstanbul belediyesince hedmedil -
mi§ dükkanlardan kalan Ye halen 
33 metre murabbaında arıalarm 
tamamları 30 gün müddetle ihalei 
evveliye müzayedesine vaz edil • 
mittir. 

Taliplerin kıymeti muliamme • 
nelerinin 100 de onu niıpetinde 
pey akçesini hamilen 931 - 261 
doıya numaraıiyle müzayede giİ4 
nü olan 30 mart 932 tarihine mü· 
sadif çar,aınba günü ıaat 14 den 
16 ya kadar memuriyetimize mü • 
racaatları ilan olunur. (2514) 

Fatih sulh birinci hukuk ha • 
kimliğinden: 

Halit beyin Haıan lali efendi 
veresesinden oğlur Sayıt ve kızı 
Emine torunları Satrettin Nurul • 
lah Muazzez Nilufer hanım "Ye 
beyler alehhıne Sadır olan ilanım 
tavzıhı zı~nında yazılan iland« 
Muazzez hanım munderiç oldu .. 
ğündan mumaileyha hakkında bit. 
rnah muadetle tebliğat icruı ka· 
rargir olmakla yommı muhakem• 
olan 26 - 3 - 932 ıaat 11 de mali 
karneye gemeleri ve ya tarafların• 
dnn musattak bir vekıl gönderme• 
leri ilan olunur. 

Fatih sulh icrasından: 
Selahattin bey ile Esat namı di· 

ğeri Sadullah efendinin şayian mu 
tasarrrf oldukları Divan yolunda 
atil· Ali paşa mahallesinde 38 e9kİ 
32 yeni nu111aralarla murakkam 
kargir dükkan izalei §Uyu zımnm
da açık artbrma suretiyle 23 mart 
932 çar§amba günü ıaat 15 le sa· 
tda<:aktır. 

Tapuca müıeccel ve gavn mö· 
secele hak sahiplerinin 20 cün 
zarfın-ia icraya .müracaatla vesa• 
ikını ibraz etmedikleri takdirde 
p.avri mü3eccel hak sahiplerinin id 
diaları me$mu olmıyacaktır. 

Artlırmıya İştirak edecekler 1(ıy 
meti muhemmine olan altı yüz 11· 
ranın vüzde onu nispetinde pey 
akves· vermiye mecburdur. Ozeri· 
ne ihalesi icra kılınan müşteri he• 
deli müzayedevi heA gün zarfında 
te!\lim ett1'1.ecli ii1 takdirde ihale fes• 
holun'\cak ve bu vüzdeki fark ve 
zar rdan mes'ul ~lacaktır. Fazla 
malumat istiyenlerin 932 - 2Q 
num"'ra ile icraya müracaat etme
leri ili\n olunur. (2515) 



Artık Hanımlarımız için Modayı 
Takip MüŞkülatı Kalmıyacaktır 

· ipek iş 

r .. ·-~ __/' 

Bu mes'eleyl 
Kiikiinden halletti 
uıPEKIŞ,, kurulurken şu mü

him noktayı eıaslı ıurette nazarı 

dikkate aldı : Dünya moda ecre· 
yanlarını günü gününe takip 
etmek. . . 

•• •• 
11115• 11: I~ 11 l 

Bu mabıatla yüksek mütebas· 
sııların idare ettiği hususi bir 
büro tesis etmiştir. Bu büronun 
bütün meşgalesi, dünya moda ce
reyanlarını adım adım takip ve 
PARIS'te çıkan her yeni modayı 
burada derhal tatbik etmektir. 

IPEKIŞ moda büoıu 
Dünyanın en büyük ipek fab

rikaları ve Pariıin en büyük moda 
müesseseleri ile çok yakından 
temas hasıl etmiştir. 

Yüzlerce tecrübeden 
Sonra .. 

IPEKIŞ Avrupa kumaşları de
recesinde, hatta onlardan daha 
iyi cinı kumaş zapmaya muvaffak 
olmuştur. 

Pek Yakında Göreceksiniz ! 

25 Liraya Radyo Makinaları 
Baltık markalı ve dört Jimba kuvYetindedir. Müceddettir. Bü

tün Avrupa telsiz merkezlerini hoparlörle dinletir. AkOmillitör 
ile itler. Akümülatör, lamba Te sair teferruatını satın alan zat te
darik edecektir. lstanbulda Yeni Postabanenin üst katında telsiz 
telefon şirketine müracaat. 

-~ ..... Avrupa'nın en mükemmel alım sahm merkezi ~-· 
ve ıs ilô 20 mart 1932 de devam 

edecek olan 
Viyana Beynelmilel Sergisini 

ziyaret edin,z. 8 ila 12 mart azimet ve 13 ila 26 Mart avdet 
için biletler feYkalide teozilithdır. TafsilAt Avusturya sefaret
hanesinden alınabilir. Iıtirak kartları ve tenzilatlı biletler al
mak için umumi mümessilleri Galatasarayda "NATA,, seyahat 
~3 E acentasına müracaat. Telefon Beyoğlu 4914 :WS:C::• 

Galata ithalat Gümrügü Müdür
lüğünden: 

12 lira maaşlı münhal memuriyete müsabaka ile namzet olarak 
bir daktilo hanım alınacaktır. Taliplerin müsabaka günü olan 
8 • 3 - 932 Salı gününe kadar enak ve vesaiki Te yevmi mez
karde saat bir buçukta imtihan için Müdürlütümüzde bulunma
ları. (723) 

Devlet Demiryolları ilanları 

idaremiz için pazarlakla satın alınacak bakır yer altı kablosu, 
tarihli damga, soba için atet tuğlası, kurıun boru, kanape ve 
pencere kolonu ve saire gibi mubtelifUlcios 26 kalem malzeme
nin pazarlığı 29·2·932 tarihine müsadif pazarteıi günü icra kılı-

. nacaktır. Pazarlıia ırzolunan malzemenin müfredat listesi mağaza 
dahiline aıılmııtır. 

Taliplerin yevmi mezkiirda saat 9 dan 11,30 kadar mağazada 
iıbati vücut etmeleri ve tahriren fiat vermeleri illn olunur. (71 O) 

lstanbul polis Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılan 2000 ili 2191 

takım resmt elbisenin beberine teklif olunan 14 lira 59 kurut 
fiat battı llyık görülmediğinden ve pazarlıkla mübayaası tekarrür 
etmil t.laaduğundan tenzilatla talip olanların yeTmi hali olan 
1-3-932 tarihine müıadif salı günU saat 14 te Defterdarlık dai
reainde mlltqekkOl mübayaa komisyonuna mOracaatları ilin 
olunur. (722) 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERVOIN hap
larıdır. Deposu, lstanbul'da Sirlı.:ccı'dc 

Ali Rıza l\lerkez eczanesidir. Taşraya 

l 50 Lamış posta ile gönderilir Jzmir'de 
lrgat pazarındaki, Trabzon'da Yeni Ferah 
eczanelerinde bulunur. 

Yeni Turan gazeslnde 
Neırettiğim Yeni Turan gaıe

teıinde timdiye iratlar tahrir mü
dürlüğü yapan Mehmet Sadık Ef. 
nin vazifesine nihayet verilmiştir. 
Gazetenizle ilanım rica ederim, 
efendim. 
Finlandiyada Yeni Turan gazetesi imti

yaz sahibi Ahsen 

..... r--YAKIT.....___ 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Valı:ıt yurdu. 

Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt 

Abone ~artları: 

I 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 ı 450 2700 

!!!n !&rtlarımız: 

Sa un 
San ti mı 

Resmi 
IO Kş 
20 .. 

Husu~ı 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk llAn !f&rtlarımız: 

ı 2 3 4 
30 50 65 75 

1·10 Ocfalı \ 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa mccc;anendir 

H - 4 satın geçen ilAnl:ırın fazlıı 
satırı için S kuruş zamrnolunur, 

V AKIT Matbauı 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
nesrh~ı müdürü: Refik Ahmet 

Bir kadeh 

•** MARTELL 
Konyağı 

Yeya buna Müraccah V S O P MAR· 
TELL'i bir ilaçdan daha müessirdir ve 

hastalıkların öni'ınü alır. 

EYİ BİR VALİDE \ 
EvlAdının .;ihhaıini düşünen, her ' 

· hangi bir rahatsızlık sebebi le zaif 
düşdugünü gören, bu münasebet
le kan:o111: kalan, iştihasız bulunan 
çocuklarına latif lezzetli ve mü: 
keınnıel bir kuvvet ilıicı olan 

enoferrat os1 

\'Crmclidir . ' ,Her eczanede bulunur. 


